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48 I MOTOGIRO

Encontro é

cancelado

por falta de I

•

ap�IO
,

A 15° edição do Encontro
Brasileiro de Motociclistas,
marcada para os dias 8, 9 e

'

10 de setembro em Jaraguá
. (do Sul, foi cancelada. O
evento, que deveria reunir.
mais de 25 mil pessoas, não

,

acontecera porque a

Prefeitura se negou a ceder
um local apropriado.
Segundo os organizadores,
o comércio deixará de

,

arrecadar cerca de R$ 600
mil com a decisão.

A

51 PACIENCtA

Sistema lento

aumenta fila

nas lotéricas ,

� o novo sistema que começou
a ser implantado pela Caixa
Econômica Federal em
lotéricas de todo o país há'
cerca de quatro meses, está
sendo uma prova de

, � .

paclencia para os

consumidores em Jaraguá do
Sul. O funcionamento do

, sistema é lento e sofre quedas
constantes. Nos dias de
maior movimento, alguns
algumas pessoas chegam a

esperar três horas na fila.

\

31 POLÊMICA.
,

� .Projeto da
,

\Gua,rda
,
, , "

1 '-

Civil pode ser

votado amanhã
, ,

"

I,
, '.

\

•
,

•

Alckmin sobe, mas Lula
ainda vence no 10 turno

Màlwee enfrenta o
, '

-

. John Deere no RS

5 I EM JARAGUÁ: COMÉRCIO BUSCA ALTERNATIVAS PARA SE PROTEGER •

•

,
.\'1

,

•

38 I TERRORISMO

Cerca de 160

pessoas morrem

em explosões
/

na India
Sete explosões atingiram a

rede ferroviária de Mumbai
,

(India), deixando um saldo
de mais de 160 mortos e

439 feridos ontem. Os

ataques ocorreram quando
trens e estações estavam
lotados. Autoridades do

país confirmaram ter sido
mesmo um ataque
terrorista. Nenhum grupo
reivindicou a ação.

(

61 GREVE

Alunos da .rede

\

,

estadual ficam
sem férias
de inverno

,

Entre quinta e sexta-feira
desta semana, começa o

recesso escolar, mas nem
todos os estudantes poderão
desfrutar as férias no meio

,

do ano. E)1l virtude da greve
,

dos professores entre os

meses de abril e maio, na
região do Vale do Itapocu,
das 32 escolasda rede .

estadual, ,14 vão repor o
período de paralisação .

durante o recesso.

281 PCC

Criminosos
.

matam filho

de agente
• ..1' •

pemteneiano
,

Unimed. Sell Plano, Sua Vida I
,

2106·2200
. I

www.unimed�com.br I
I

............ ", .. , , , , .. ,., , , J
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•

,

,

8 I FOGO OLíMPICO: CONTAGEM REGRESSIVA PARA OLESC

SfRV

"ill,'j,if;f,'�

"', I

"

l,' "�i. ,

'.

•

Faltando dois dias para a abertura da Olesc, o fogo olímpico da competição já pode ser visto pelas ruas da cidade. O
passeio da tocha começou ontem de manhã, no Colégio Marista São Luís, e terminou às 16h no mesmo local. A 6"

edição da Olimpíada Estudantil de Santa Catarina acontece entre 14 'e 22 de julho em Jaraguá do Sul. Serão 4.086
atletas, entre 14 e. 16 anos, de 84 municípios. Os jogos começam na sexta-feira, a partir das lOh.

•
. ,

"

, -, \ ,

"

www.studiofm.corn.br

•
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• EDITORIAL

Afora o verdadeiro
: exército de pretendentes às
I

'cadeiras da Câmara dos
,

,

Deputados e Senado,'apesar
, dos escândalos do mensalão e

'

•

! o dos sanguessugas, que se,
I abateram sobre o Congresso,
; 88% dos 513 deputados
l-federais vão concorrer à
I

; reeleição em outubro, maior
: índice desde as eleições de

; 1994, Apenas 16 deputados
: não disputarão nenhum cargo. ,

I

: Em 2002, 80% dos deputados
I

: tentaram a reeleição. Ern
I

Casa. O Senado possui dois
candidatos à Presidência da

República, dois a vice

presidente, 19 a governador,
três a vice-governador, 13 à

reeleição, quatro a' deputado
federal e três a deputado
estadual. Mesmo com o alto
índice de deputados tentando
retornar à Câmara, o

Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar

prevê uma renovação dos

quadros neste ano superior a

50%. O índice, de acordo com
, ,

I
I

! .... Mesmo com o mensalão, 88% dos 513
'

deputados federais vão concorrer à reeleição,,

.1 maior índice desde as eleições de 1994
,

I 1998, foram 86% e, em 1994,
I 89%. Levando em conta
I L

i candidaturas a outros cargos,
i
o índice de deputados em

campanha sobe para 96%.

,
Além dos que disputam a

I reeleição, 18 deputados vão
: concorre),' ad Senado, 11 são

,
candidatos a governador, seis

i a vice-governador e oito a

I deputado estadual. No

! Senado, apesar de apenas 27
I senadores encerrarem seus

I mandatos no início do próximo
I ano, entre eles O catarinense

t Jorge Bornhausen, 46 vão

i disputar as eleições de

I olttubro,' ou seja, 56,7% da

•

o instituto, só deve ficar
abaixo do verificado nas

eleições de 1990, quando 62%
de novos deputados federais
assumiram o mandato. A

conjuntura das �eições de
-

outubro deste ano é muito

parecida COIn a de 1990. Há,
tal qual havia naquela época,
uma imagem profundamente
negativa do Congresso, coni
muitas denúncias. Pesquisa do
Datafolha publicada em 28 de
maio revelou que 42% dos
eleitores consideram o

desempenho do Congresso
ruim ou péssimo. Contribuiu
para essa imagem negativa as

absolvições de acusados de
envolvimento no mensalão.
Dos i9 deputados citados no

caso, apenas três foram

cassados, quatro renunciaram

e 12 foram absolvidos. Em
,

-

1994, a taxa de renovação na

Câmara foi de 55%. Em 1998,
foi de 42% e, em 2002, chegou
a 41%. Pelas' previsões, o

PMDB deve eleger a maior

bancada na Câmara,
enquanto o PT deve ser o

,

maior prejudicado após o

escândalo do mensalão.

Segundo a liderança do PT
na Câmara, da bancada atual
de 81 parlamentares, 79 vão

tentar a reeleição. No PMDB,
77 dos 81 deputados tentarão
se reeleger. Espanta, neste
momento, a pressa dos

parlamentares assentados no

Congresso Nacional, em

derrubar o instituto da
•

reeleição, aprovado nas

, mesmas Casas por muitos dos
atuais deputados e senadores,
que permitiu ao ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso
um segundo mandato. Entre
tanto, querem, proibir

,

apenas para cargos exe-

cutivos; prefeito, gover
nador e presidente. Não

para eles, que podem se

'eternizar nó exercício de

quantos mandatos puderem
conquistar.

Romeo Piazera Júnior, advogado na

Cassuli Advogados, reproduz artigo de
autoria de Nehemias Gueiros Jr.,
estraído da Revista Consultor Jurídico,
2 de maio de 2006.

A abertura do mercado
da Propriedade Intelectual

Estamos vivendo tempos
realmente extraordinários. A
sociedade virtual, representada
pelas comunidades que desfrutam
de conexão à Grande Rede
mundial de computadores
conhecida como Internet gerou a

era da maior criatividade e

inovação da história da
humanidade, ao longo da qual até
bem pouco tempo coisas,
engenhos e objetos sempre foram
inventados por uma elite reclusa
e nebulosa que bem poderia ser

denominada de "as pessoas que se

encontravam no lugar certo 11a

.hora certa" ou, "as pessoas de

dentro", já que a maioria das

invenções foi produto de
•

persistentes e árduas tentativas

que muitas vezes consumiram
vidas inteiras de estudos e

I

, .

expenmentos.
, .

Os inventores eram

efetivamente pessoas
,

sobremaneira inteligentes e

versáteis e representavam uma

verdadeira confraria de poucos.A
vertiginosa evolução da

tecnologia das comunicações no

final do século XX modificou
radicalmente esta paisagem. As
invenções do mundo

• • •

contemporaneo temongemnuma

gamamuitomais ampla de pessoas

1
, 'I

que beneficíaram-se de todas as

vertentes tecnológicas
disponibilizadas pela
comunicação virtual.

Podemos denominar esse novo
grupo de inventores como "todas
as demais pessoas com idéias" ou
"as pessoas de fora", que não

. �

necessanamente .estao

relacionadas com a inovação. Elas
adquirem e consomem tudo o que
é inventado pelo seleto grupo de
cientistas/inventores dos grandes
laboratórios das multínacionais e

empresas governamentais de

pesquisa e desenvolvimento e

disparam as suas novidades a partir
daí. A autoralídade da inovação
mudou dos poucos para osmuitos.

,

Tomemos o exemplo do
movimento de software livre,
iniciado pelo finlandês Linus
Torvalds com seu Linux.

Enquanto a maioria dos softwares
foram inventados ou são

produzidos pelas "pessoas de
dentro" os programas com código
fonte livres são oferecidos ao

mundo inteiro como um projeto
de colaboração em que qualquer
um pode apresentar sugestões e

aperfeiçoar o sistema. Nesse
modelo de negócios a inovação se

origina de milhares de pessoas e.

não de apenas um seleto grupo de

engenheiros eletrônicos e
• •

ciennstas. ,

Apenas para exemplificar, um
dos mais bem-sucedidos softwares
livres, o navegador da Internet

Firefox, já foi baixado mais de 150
milhões de vezes em todo planeta.
O site Source.Forge.net, que
coordena projetos de código aberto
já ultrapassou a marca dos 15 mil

projetos compartilhados e a

poderosa AOL acaba de abrir seu
,

sistema de mensagens
, .

instantâneas.

A idéia de que milhares de

pessoas possam estar,envolvidas
simultânea e conjuntamente em

processos criativos é uma forma
revolucionária de transformar a

sociedade e vaiganhando cada vez
mais terreno. Quando a Apple
,

lançou o iTunes e oWad não tinha a

noção de que dominariaomercado
musical deMP3, pois foi necessária
a explosão planetária de sucesso

desses produtos para apontar o
caminho à empresa americana.

Companhias como BMw, Ikea
e Lego, entre outras, já entenderam

�

a mensagem e estao no mesmo

caminho. Websites como

YouTube® e Google Video®

permitem a qualquer um, de

qualquer ponto do mundo
conectado.

,

"I�I
, ,

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO PO�O,
.

-

I

A cabeçada de Zidane
Não entendo nada de futebol; Só sei

quando é gol porque todo mundo grita. Mas
entendo um pouco de cultura árabe e

muçulmana. Sou jornalista e morei quase
•

•

dez anos anos no mundo árabe onde sempre
fui tratada com o maior respeito e conside

ração. E sei bem o que pode ofender profun
damente um muçulmano.Quando vi aquela
terrível cabeçada do Zidane no peito de
Materazzi não tive dúvida. Foi reação a um

insulto. O que teria dito o jogador italiano
para deixar o francês/arge lino/kabvle
daquele jeito? Só podia ser um insulto à sua

religião ou à sua família. E isso, muçulmano
nenhum tolera. Zidane não teve dúvida.
Preferiu perder a Copa do que levar desaforo
paracasa.

Começaram a surgir algumas hipóteses:
que Materazzi .teria chamado Zinedine
Zidane de terrorista. Que Materazzi teria
chamado a irmã de Zidane de prostituta

.

(certamente não seria este termo

politicamente correto mas um sonoro

putana, que na língua italiana ecoa com

vibrações fantásticas). Até agora ninguém
sabe o que realmente aconteceu e Zídane.

A mídia, no mundo inteiro repercutiu
o fato. Título do New York Times: "Uma
estrela se quebra, a França declina e a Itália
se regozija", qualifícando de vergonhoso o

último jogo de Zizou quando poderia ter

sido um glorioso coroamento.

Bild, o Jornal de maior tiragem na
•

Alemanha, com 12 milhões de leitores,
afirma que "Zidane é o responsável. pelo
aspecto mais sujo do nosso Mundial". E

.

deplora que ele tenha destruído sua auréola
de santo. Mas o mais grave não se passou
no estádio. Nem na cabeça de Zidane. Ele

sempre lidou bem com aquilo que o

diferençava de um verdadeiro francês. Não
cantava a Marseillese, mas beijava a camisa'
do time quando fazia um gol. O mais grave
se passou na cabeça de alguns franceses que
engolem o gênio da raça de Zidane no

futebol, mas não engolem sua raça estran-

r
,

geira. Zinedine Zidane nasceu na França, ern
La Castellane, bairro miserável de Marseille,
filho de pais de nacionalidade argelina e etnia

kabyle. Os Kabyles são os povos primitivos�a
Argélia como os Berberes são do Marrocjs

.' ,

Eles foram convertidos pelas guerras santas

da islamização e depois colonizados pelos
franceses que ficaram quase cem anos ,Ra

J \)

Argélia. Foi preciso uma guerra para tirar Os

franceses de lá.
"I

Anos depois, no boom da industrialização
francesa, os argelinos, assim como tantos �;
colonizados foram para a França trabalhar �bs
fábricas , nos serviços de higiene públiça

. c'
como pedreiros, operários, porteiros, etc,

enfim aquela mão de obra humilde. e mal paga
que os , franceses não queriam e n�o
precisavam fazen Zidane, o Zizou, teve'sorte,
Tinha o gênio nas pernas. Virou um gra�e
jogador, um símbolo da equipe francesa, Ifrn
orgulho nacional. Mas bastou um er�o
(lamentável, com certeza) para que esn
. ,

Imagem rutsse.
"

Muitos dirão: mas futebol é isso mesmo!
,

Tem que agüentar! Pelé foi tantas vens
.

-

provocado e não reagiu ... Mas talvez fo�se
melhor que tivesse reagido para defender �)la
raça. Nunca vi Pelé defender publicamente os

negros. Mas lembro de uma famosa frase do
maior jogador entre todos: "Pelé não tem COf,
Pelé não tem raça, Pelé não tem religião''.
Pelé é Pelé, uma instituição. Foi assim que .�le

1
•

vIveu .

Mas Zidane tem o sangue quente <:I.os
, ..

povos do deserto. Ele é kabyle. E muçulmano.
. J

E coloca honra acima de todo como selus.1.

ancestrais.
rf

"Diante do que não podia ser mais do qpe
uma grave agressão, o senhor reagiu corno um

hornem de honra, artes de, ,q,ofrer, ,sem
'"

pestanejar, o veredicto", escreveu o presidegte
da. Argélia, -Abdel az iz Bouteflika, sm
mensagem enviada a Zidane.

,

Zélia Leal Adghirni, professora da Faculdade de

Comunicação na UNB

Marketing
..

um passo adiante do concorrente;
Tem algumas leis universais de marketing

que são ignoradas por empresários, pois é
muito difícil manter uma atividade

mercadológica constante, sabendo que não

existem resultados imediatos:O pedido mais

importante que você recebe do cliente, é o

segundo. Sim, mas eu trabalho com serviços,
vendo todo o dia parameu cliente ... Tudo bem,
então se cuide todos os-dias. A.idéia que seu

cliente terá dos seus serviços é a média do seu

trabalho, desde de que não existam trabalhos
muito abaixo da média.

Em mala direta, despenda 10% do seu

orçamento em teste. Você já testou sua mala
direta alguma vez? Aproveite a dica e faça pelo
menos um testezinho antes de enviar...

Compreensão e adaptação à motivação e

ao comportamento do cliente não é
,

,

uma opção, mas uma absoluta necessidade

para sobrevivência competitiva.Ouça o

cliente ... E ouça seus fornecedores e quem está

todo dia na frente de seus clientes: seus

vendedores.

Conheça o poder da repetição. Assegure-

O CORREIO DO POVO
Fundado em 10 de maio 1919

•

se de que sua mensagem é consistenteQuando
você estiver cheio de ouvir seu slogan, seu cliean
está se dando conta dele a primeira vez. J

• •

As atividades de Marketing devem 'ser
planejadas para aumentar lucros, não somente

vendas. Não adianta baixar as margens e achar

que isto vai solucionar seu fluxo de caixa. Faça
um bom planejamento e sabia o que deve ser

feito em. termos de marketing. '

E, por último, lembre-se que a estrela máxima
de sua loja é o produto. Aprenda a torná .. lo
atrativo para seu cliente. A venda é feita e

perdida na loja. Um/a ótima e xposiçâo.de
produtos e treinamento constante :,de :

vendedores fazem milagresse você usar certQ os (

outros compostos de marketing. Não adianta'
melhor exposição do mundo nem o melhci 1

funcionário em uma loja sem movimento.De ri �

na contramão, fazendo um caminho diferente �

para o seu negócio para chegar na frente dos 1

concorrentes! ,
•

.

Pedro Volkmann, sócio-diretor e atendimento da Joule 8
,

Publicidade.

I
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I BeELSO MACHADO
I)

� Mas, até ontem
I

�:qão havia sinais.
2ide que votação
'"Será na 5a feira
,J1

•

CESAR JUNKES

incluindo multas aplicadas a

infratores através do sistema de
sensares fixos, Segundo Janssen,
existem muitas outras prioridades
de competência domunicípio e de

impacto social junto a população,
Por exemplo, defende, um

planejamento real e sólido no que
toca a cirurgias eletivas. Rudolfo
Gesser (PP) é outro vereador que
questiona investimentos do

município em segurança pública,
'

responsabilidade que cabe ao

Estado prover, como já defendeu
n a audiência pública o vice

presidente para assuntos de

segurança da Acijs (Associação
Comercial e Industrial), Nilton
Zen, que sugeriu a realização de
audiências públicas tantas quanto
forem necessárias. "Não cabe à

prefeitura gerar empregos e, sim, à
iniciativa privada", espetou Zen.
Da mesma forma a vereadora
Maristela Menel (sem partido).
Do outro lado da mesa discussões
e possivelmente a favor do projeto
estão os vereadores' Jaime
Ngherbon (PT),JurandirMichels
(PV), Pedro Garcia (PMDB),

"Ronaldo Raulino (PL):, Afonso
: . Piazera. Neto, (sem 'partido) e

'Terry'S da Silva' (P'TB)" Ao

presidente da Câmara, Carione
Pavanello (PFL) caberá o voto de
Minerva em caso de empate.

, '

PMOB em peso na campanha
, ,

à reeleição .do presidente Lulaas taxas de serviços públicos
obr }ARAGUÁ DO SUL- O

3!,wrefeito Moacir Bertold (PL)
esteve na sessão plenária da

'13Acijs (Associação Comercial
�l� Industrial) e Apevi (As
lfll�ociação da Pequena e Média

B�,�mpresa do Vale do ltapocu),
Is.pa segunda-feira, para
anunciar a redução de 50% no'

s!rllalor de taxas relacionadas a

01 Serviços públicos municipais,
5 corno a solicitação de re-

3f;querimentos, notas fiscais,
sbcópias de projetos, consultas
eo prévias, serviços fúnebres,

�

r rentre outros que sao pagos

l()l�elo contrihuirite.
S'! 'J' O prefeito lembrou que em

5)[uovembro do ano passado, por
co1:decreto, já havia isentado o

pagamento de taxas sobre
certidões exigidas pela

811Jljbrefeitura. Agora, .um novo

decreto do chefe do Executivo
reduz pela metade do valor de

lisfílJários serviços públ icos.
,OO�nualmente, o município
arrecadava, em média, R$ 470

<znil. "Estamos abrindo mão de

algumas receitas para facilitar
a vida de empresas e de pessoas
físicas que buscam esses

serviços", salientou. Até o

final do mandato, o prefeito'
anunciou isenção total das

--taxas. Ele também aproveitou

. �
,

sua presença na reuniao com

os empresários para informar

que, de janeiro a junho de

2006, a prefeitura repassou R$
3,8 milhões na forma de
auxílios financeiros e

subvenções para entidades
como os hospitais, Apae, Ama,
Rede Feminina de Combate ao

Câncer e AADAV, entre

outras, como também para
clubes esportivos, dentre os

-quais a Malwee Futsal e o

[uventus. Ao mesmo tempo
em que anuncia a redução das
taxas sobre serviços públicos,
a prefeitura corre atrás de R$
5,8 milhões devidos, por
contribuintes inadimplentes.
Via Correios, 12,8 mil boletos
bancários foram distribuídos
a inscritos em dívida ativa do
IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano), da CM

(Contribuição de Melhoria) e

do Alvará - TLLPL (Taxa de

Licença Para Localização e

Permanência no Local), além
do ISS (Imposto Sobre

Serviços) mensal. O prazo para'
quitação das dívidas junto a

Caixa Econômica Federal

expirou na segunda-feira
passada. Quem não o fez está

enquadrado em cobrança
judicial.

BRASÍLIA - Coligado com

PSDB/PFL e PPS, a múltipla
aliança que apóia a can

didatura do tucano Geraldo
Alckmin, o PMDB de Santa
Catarina não entra, mas o

,

partido, na maioria dos
estados, vai participar da

, '

coordenação política da

campanha à reeleição do

presidente Lula da Silva.
O anúncio foi feito após um
jantar na Granja do Torto,
em "Brasília, do qual
participaram lideranças do
PMDB e do PT.

O líder do PMDB no

Senado, Ney Suassuna (PB),
afirmou que 19 diretórios
estaduais de seu par tid o '

decidiram apoiar formal
mente Lula.

Em alguns estados, o

candidato do PT será

apoiado por, peemedebistas
dissidentes, disse o senador.

.

Entre oS' diretórios que não

ofereceram apoio unânime,
ele citou os casos do Santa

Catarina, Paraná, Acre, São
Paulo e Rio Grande do Sul.
"Lula está disposto a fazer a

maior interação possível
com os aliados", afirmou

Suassuna, ao sair do'
encontro. O senador disse

que o partido definirá, a

partir de hoje, quais serão os

nomes indicados para atuar

na coordenação da campanha
petista. Adiantou apenas que
haverá representantes do
PMDB em cada estado e que a

coordenação nacional deverá
ficar com alguém que não seja
candidato ou um dos
senadores que não concorrem
nestas eleições.

O líder do governo no

Senado, Romero J ucá
(PMDB-RR), disse que o

convite para a participação
peemedebista partiu do

presidente Lula e dos

dirigentes petistas. "Lula e o

presidente do PT, Ricardo
Berzoini, referendaram o

convite para que este grupo
do PMDB, que é a maioria do

partido, cerca de 80% dos

diretórios, possam participar,
de todas as formas possíveis,
de todas as decisões de

campanha", afirmou [ucá.
"O PT não tem poder de

veto, o PMDB vai indicar.
nomes que vão participar da
campanha, da elaboração do
plano de governo e de todos
as atividades inerentes ao

processo da eleição", corn

ple tau.

,
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• MOSAICO ,

poi itica@jornalcorreiodopovo,com,br

Inconstitucional
Levantamentos feitos em 2004 pela Universidade de Brasília e pelo
Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação revelaram que
51 deputados e 27 senadores são donos de emissoras de rádio e

TV, oque é proibido pela Constituição.Por isso, a Comissão de
,

,

Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados devolveu ao ,

Ministério das Comunicações 225 processos de outorga e renovação
de concessão de radiodifusão.O ministro Hélio Costa deu prazo de

J

,30 dias para qUE) falhas sejam corrigidas, sob pena de perda da '

-

concessao.

•

Em dia Nem aí
Ratos que mais parecem
coelhos continuam

passeando pela linha férrea,
Aquele arrotante assessor

"importado" e bem pago, que
há alguns meses se sentiu
incomodado e resolveu peitar
a ALL só porque foi morar à
beira dos trilhos, não tem
mais sido ouvido falando
sobre o assunto. No comando
da Fujamas, estranhamente
silenciou.

cgf JARAGUÁ DO SUL-
'

A

o§.epender do regime de urgência
,5solicitado pelo prefeito Moacir

,:lfBertoldi (PL), a Câmara d�
ifl'í/eread6res vota na sessão de
o'�inanhã o projeto que cria a

86uarda Civil-Municipal, já ,

contabilizando todos os votos da
\'

<'
ses

�.
" ...•. .�. •

! (�ancada de partidos, que votam ,í"."", .%.'" - '"

,'fum o prefeito e mais o do petista
- Eugênio Garcia questiona capacidade de investimento da administração

•

J'Jaime Negherbon, Glue, (PSDB) foi o autor do oprefeito, vaidesafogarotrabalho
£Itiltimamente, não tem poupado requerimento que desaguou na executado pela PM, que acaba se

100logios à administração audiência pública realizada pelo envolvendoemresponsabilidades
oJ/nunicipal. Até ontem, porém, Legislativo. . O vereador que não são suas. A Guarda,
'](rão havia indícios 'de que o questionou o fato de o próprio conforme ,a proposta do
'projeto, alvo de uma audiência prefeito alegar indisponibilidade Executivo, desarmada, trataria da

�)Ipública e de protesto de de verbas para investimentos e, ao proteção ao patrimônio público
representantes da classe mesmotempo,gerar,atravésdeum como escolas, creches, praças

lo�presarial, entrará na pauta de projeto, mais despesas. Além do. públicas, prédios próprios do

,oYotações desta quinta-feira. Pelo efetivo da guarda- prometida na município, postos de saúde, além
1Uinenos quatro vereadores já se ' campanha de 2004- que trabalhará de controle de trânsito e, em

manifestaram visceralrnente nas ruas, mais três cargos em futuro próximo, gerenciamento
�lJeoI1tra a criação da-corporaçâo- �"tomissão já foram criados. da chamada área azul
rnque oExecutívopretende colocar .", Projeções indicam que a Guarda, (estacionamento rotativo pago)
[i!�m funcionamento no: ano' que 'depois 'de implantada; terá custo· ,que,' e'xtln'to em '20Ó3;'éleve ser

Jj�em, num primeiro momento anual ao redor de R$ 700 mil. O > reativado. Esse seria, segundo o

[fIcom efetivo' de 40 homens. O' vereador Dieter Janssen também prefeito, um dos canais de receita

t
tucano Eugênio Moretti Garcia desaprova o projeto que, segundo para sustentação. da corporação,

sb • .

. Câmara de Vereadores

aprovou na sessão de
segunda-feira as contas do
município relativas ao ano de
2004, último da gestão do ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB).
O Legislativo seguiu
orientação do Tribunal de
Contas do Estado, que em 14
de dezembro de 2005 havia
dado parecer favorável. O
relator do processo foi o ex

deputado Wilson Wan Da].

,

,

Ainda não Mãos dadas
Governo do Estado e

prefeitura de Itajaí são
parceiros na construção de
centro de eventos, orçado em

R$ 15 milhões. ti. obra iniciou '

na sexta-feira passada. A " "

construção terá 18 mil metros

quadrados e vai ocupartoda a

área onde atualmente "

funciona o Centro de

��R�9i!Ç8Y� �t,qj?í-Jur, o P,qrWIYI
da Marejaqa. Lá é o PT e

• PMDB ainda em lua de mel.
it 'r �J?_' .. (·��);:fJl-';l-i'-:l., j,�I·t'·��

As contas do prefeito Moacir
Bertoldi (PL), relativas ao ano

de 20&5, provavelmente só
serão analisadas pelo TCE no

final do ano, antes do período
de férias, ou no primeiro
trimestre de 2007. A média
de prazos em Santa Catarina
tem sido de doze meses. Já
se pode prever grande alarido

�a,Ç,âl:!;1sr? G��9J1.ajq J,. 1.

restrições ou jndlcação para
.. . _. ., . .

. . �,

reJYlça,O. . r
.
, ",-

I ,
-

)

Tiro n'água
Alguns apaniguados da
prefeitura, vindos de outras

paragens, por certo
imaginavam encontrar

Jaraguá do Sul ao estilo de
uma província do interior do
Brasil. Quebraram a cara,
tiveram a capacidade de se

incompatibilizar com meio
mundo e, politicamente,
comprometeram o prefeito até
o pescoço. Tá na hora

entregar os cargos e arrumar

as malas. Tchau!

r :. I

Etica?
Senador Jorge Konder
Bornhausen (PFL) acredita .

que a ética será levada em
, conta pelo eleitor para votar
contra a reeleição do .

c

'. � ,I."

presidente Luiz Inácio'''Luta da'
Silva. Na verdade, se o eleitor
fizer isso, a tríplice aliança
entre PMDB, PFL e PSDB,
tendo como coadjuvante o

PPS, está ferrada. Onde ficou
a ética deles, que até ontem
se xingavam em público?

Hora "H"
OU a Câmara aprova amanhã,
antes das férias dos
vereadores, o projeto criando
a Guarda Civil Municipal, que
tramita em regime de
urgência a pedido do prefeito
Moacir Bertoldi (PL),
ignorando questionamentos
até da classe empresarial, ou
acata apelos para nova

audiência pública, A base
aliada, com ajuda de
dissidentes da oposição, vota
"sim" .

Votos
Medida Provisória 301/06
editada no final de junho
altera a remuneração de

I

servidores públicos federais.
Editada em ano eleitoral, a
MP muda gratificações, ,

institui planos de carreira,
cria cargos e regulamenta o

auxílio-moradia dado a

funcionários públicos
'

federais. O impacto, no
orçamento é de R$ 439,68
milhões. Benefícios para 320
mil servidores.

'

Abandono
Esmagadora maioria das ruas

,

centrais da cidade há muito
tempo não recebem pintura
nas faixas destinadas a

.pedestres. Incluídas aquelas
que não sofrerão mudanças
no projeto de mobilidade

,

urbana, com inversão da mão
de tráfego de veículos. Ou
está faltando tinta no mercado

,

ou o caixa da prefeitura anda
muito pior que o imaginado.

Imigrantes
A partir de domingo, 16, a
Rede Record, no programa
Domingo Espetacular, vai
mostrar uma série de quatro
reportagens enfocandoas
cidades que têm grande' .

número de imigrantes.
Começa com os italianos de
Nova Trento. Depois, tiroleses
de Treze Tílias, poloneses de
São Bento do Sul e alemães
em Pomerode. O programa .

.corneça às 18 horas.

•

. r

\

•

I
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• POUCAS & BOAS

Ruy Lessmann
O diretor da Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul, Ruy Dorval Lessmann,
não é filiado ao PTB, como erroneamente
informamos ontem na reportagem sobre
os candidatos da região. Lessmann é filiado
ao Partido Democrático Trabalhista, inclusive
presidente do PDT de Jaraçuádo Sul e

coordenador geral do partido na região
Norte. Ele figura entre os candidatos a'

deputado estadual como de consenso
da sigla no Vale do ttapocu

I

I
I

I

Estratégia,
/.
-

Raciocinam alguns políticos de
Jaraguá que a vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL) só aceitou
ser candidata a vice-governadora

I na chapa de José Fritsch (PT)
para não provocar um desgaste
ainda maior no governo do

prefeito Moacir Bertoldi (PL),
Rose é considerada um dos

poucos sólidos pilares da
administração municipal e teria o

nome enfraquecido se
mantivesse a candidatura a

deputada federal e não fosse
eleita. Já na majoritária, tudo
muda, Se a chapa vencer, ela é
vice-governadora. Se não, estará
com seu nome estadualizado e

fortalecido para representar o PL
na eleição para prefeito em 2008,

Na frente
Antes de entrar em recesso, o

presidente da Câmara de
Vereadores de Schroeder,
Rudibert Tank (PMDB) ,

apresentou emenda ao projeto de
lei do Executivo que estabelece
normas para a realização de

. cerimônias públicas. Propôs
•

alteração na ordem de chamada
das autoridades do município

,

nos eventos, colocando os .

vereadores logo após o prefeito e

vice. Até então, secretários
municipais eram citados antes.
Na justificativa: os vereadores
são eleitos por voto, enquanto a

titularidade das pastas fica a

cargo de pessoas nomeadas
pelo prefeito, sem necessidade
nem mesmo de ser servidor

público. A emenda foi aprovada
por unanimidade.

I
I
I

I

I
I
,

1

i
I

Prolongado
o recesso parlamentar no
Legislativo de Schroeder é de 45'
dias por ano. Foi a primeira
Câmara da microrregião a

aprovar a redução, antes de 90

dias, seguida por Jaraguá do Sul,
agora também de 45 dias, No
caso de Schroeder, ainda que
sejam contabilizados 15 dias de
recesso, de 15 a 31 de julho, os
vereadores terão exatos 27 dias
de férias. Isto porque é realizada
uma sessão por semana, nas
segundas-feiras, A última foi dia
10 e a próxima será dia 7 de
agosto.

Inscrições
Estão abertas as inscrições para
a 1 a Stamrntsh de Guaramirim,

, que será realizada no dia 26 de

agosto, das 10 às 18 horas: na
Rua 28 de Agosto, no trecho
entre o Colégio Lauro ,

Zimmermann e o Posto 28. São
40 vagas, mediante a doação de
uma cesta básica. O evento

integra a programação de
aniversário do município, que
completa 57 anos dia 28 do
próximo mês. O prazo para as

inscrições termina dia 4 de

agosto.

Bombeiros
Vereador Ronaldo Raulino (PL)
teve aprovado, na semana
passada, requerimento para
realização de sessão solene na

Câmara em homenagem aos 40
anos dos Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul, em agosto.

Sistema 1
O deputado Dionei Walter da
Silva (PT) apresentou ontem, em
Porto Alegre, painel sobre as

vantagens do Suasa (Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária), durante
audiência pública de consulta ao
Manual para Adesão aos Sisbi
(Sistemas Brasileiros de ."
Inspeção de Produtos e Insumos

Agropecuários). A audiência foi

promovida pela Comissão de

Agricultura, Pecuária e

Cocperaíielsrno'do Rio Grande
do Sul e contou com a

participação de representantes
das comissões de agricultura
dos três estados do Sul.

Sistema 2
O deputado Dionei acompanhou
a criação do Suasa, regula
mentado e em funcionamento
desde 10 de julho, e diz que o

sistema é reivindicado há muito

tempo pelo setor agropecuário.
O sistema permitirá a circulação
em âmbito nacional de produtos
fiscalizàdos por estados e

municípios, desde que tenham
aderido ao sistema integrada de
conrole sanitário de alimentos.
A adesão ao sistema prevê a

assinatura de um acordo por
parte de cada município ou em
consórcio.

e
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À ASSEMBLÉIA: VEREADORA É A PRIMEIRA CANDIDATA NA HISTÓRIA DO MUNiCíPIO

•

CAROLINA TOMASELI

... Sem candidatos no

Vale do Itapocu,
tucanos optam por
nome da cidade

CORUPÁ - O PSDB de

Corupá confirmou apoio à

vereadora Bernadete
Hillbrecht (PPS), primeira
candidata na história do

município a disputar uma das
40 vagas da Assembléia

Legislativa. Os dois partidos,
coligados na eleição para

governador, não firmaram

aliança na disputa proporcional.
Mesmo assim os tucanos vão

apoiar Bernadete, por ser

candidata de Corupá e já que o

partido não terá pretendente a

deputado estadual e federal no
Vale do ltapocu. A ex-secretaria

,

de Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi dos Santos, é a

. única tucana da região a

participar das eleições, porém
corno segunda suplente do
candidato a senador Raimundo
Colombo (PFL). A chapa
majoritária é encabeçada pelo
governador licenciado Luiz

Henrique (PMDB), candidato à

reeleição, na aliança formada

,
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Tucanos prestigiam lançamento oficial da candidatura de Betneoete, no sábado

pelo PMDB, PSDB, PFL e PPS.
O presidente do diretório do

PSDB, Antônio Carlos Blunk,
o vice-prefeito Carlos Dieter

Werner, e o vereador tucano
,

Loriano Costa, o Kutcha,
participaram do lançamento
oficial da candidatura de

Bernadete, no sábado, no Tureck
Garden Hotel. Nos discursos,
apoio incondicional à

vereadora, por acreditar que o

município deve estar acima da

"política: do revanchismo". O.
encontro regional do PPS
também contou com a

participação do secretário

geral, Dércio Knopp, e do

presidente do diretório

estadual, deputado federal
Fernando Coruj a, único

candidato do pantido à Câmara
Federal em Santa Catarina.

Além de Corupá, o PPS tem

diretórios em Jaraguá do Sul e "

,

Guaramirim, todos fechados �m ri

torno da candida tura de "

"

Bernadete, que em agosto do am (',

passado deixou o PMDB e "

ingressou no PPS, fundand6 a ,fi
,

comissão provisória do partjdo fli

no município, que hoje preside, ,.)

A primeira participação dela �m fI:

eleições foi em 2004, quando foi Ie

a: vereadora mais votada, eléita BJ

com 511 votos.
I

porque os recursos estão

disponíveis, mas muitas

prefeituras não apresentam

projetos", ressaltou. Jaraguá do
Sul foi contemplada com

recursos dos programas Segundo
Tempo e Bolsa Atleta. No

orçamento deste ano, estão

previstos cerca de R$ 4 bilhões

para todo o país, com 280/0 (48
milhões) da população jovem. Os,

recursos só poderão ser liberados

depois das eleições, mas os

municípios já podem: enviar os

projetos. ,

"Neste momento de eleições,
em que se discute projetos, é

importante que a juventude seja
um tema valorizado, já que as

propostas geralmente ficam

)

Assessor se colocou à disposição
da prefeitura para auxiliar em
Brasília

... . ,..,

restritas a econorma e questoes
sociais relativas à pobreza. Por isso
também estamos fazendo esta

agenda nos municípios",
comentou o assessor. Além de

[araguá, onde se reuniu ontem à

tarde no gabinete com a vice

prefeita e o procurador, Pis tori

,

também visita esta semana

prefeituras de lndaial, ltajaí,
Dalla Ema, Chapecó, Concórdia,
Criciúma, Floripa, Timapólis e

-

Guaraciaba, atendendo convite

do deputado' federal Cláudio
Vignatti (PT), da Frente
Parlamentar da Juventude. O
assessor do petista, Pedro

Nogueira, acompanha Pistori
nas visitas.

Secretaria da Juventude orienta municípios a apresentar projetos J

}ARAGuÁ 00 SUL - O assessor

da Secretaria Nacional de

Juventude, Edson Pis tori,
apresentou ontem a vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL) e ao

procurador-jurídico Jurandyr
Bertoldi os programas do governo
federal voltados para a população
jovem, na faixa etária dos 15 aos

29 anos. Dos 20 programas.
disponibilizados, nas áreas de

educação, cultura, emprego,
esporte e saúde, 13 dependem de -

envio de projeto pelas prefeituras
para liberação dos recursos.

"Estamos convidando os

•

. ". . . .

murucrpios a participarem para ,

que os jovens tenham condições
de ser atendidos, já que alguns
programas só funcionam através

das prefeituras", explicou Pistori,
informando que o governo
fede\ral disponibilizou R$ 3,5
bilhões do orçamento de 2005
para os programas da Secretaria
da Juventude, sendo que Santa
Catarina absorveu R$ 30

,

milhões. �'E um número pequeno,

-

"

I

Principais
programas ,

•
,

r

Agente Jovem
Bolsa Atleta
"

Escola Aberta

Escola de Fábrica

Expansão do Ensino Médio

Juventude e Meio Ambiente

Nossa Primeira Terra

Pontos de Cultura

L

,

Proe]a
Programa Nacional de

. Estímulo ao Primeiro

Emprego
ProJovem

Programa Nacional do

Livro Didático para o

Ensino Médio

Projeto Rondon

Pronaf Jovem

ProUili

Segundo Tempo
Soldado Cidadão

j
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SOL,UÇÃO: CLIENTES PRECISAM PLANEJAR AS COM'PRAS, DIZ ANALISTA

•

1'KELLY ERDMANN

.� ... Comparativos anuais
.� do SPC indicam que,

-.

aumento de cheque
.�

sem fundo foi de 70%

" ]ARAGUÁ DO SUL - Os

: registros junto aoSPC (Serviço de
�. Proteção aoCrédito) jaraguaense
(
'. .

� .por causa de cheque sem fundo

t crescerammais de 70% nomês de
, .

; junho de 2006, comparado ao

mesmo período do ano passado.
,
Os números negativos também

••
'

superam as estimativas dos
: comerciantes na quantidade de

'prestações atrasadas em
, .

crediários.
De acordo com o diretor do

SPC, Wanderlei Passold, a

� inadimplência aumentou em

"
todos os tipos de pagamento

,
.oferecídos pelas loj as. Apor

:', centagem que mais surpreendeu
.I

foi a da soma dos cheques(Ií: f

devolvidos durante os 30 dias do
,

.

mês passado: 266. Em 2005, foram
!) 1_

obt56. Sobre as exclusões no sistema,

'iPassold comenta que apenas 79
.l.J.
consumidores puderam voltar a

If,

lU,comprar com cheques no

comércio de Jaraguá, ou seja,£J f'

18,56% abaixo do que foi

percebido em 2005.

t Conforme o comparativo
anual quanto ao não pagamento
de parcelas de crediário o

crescimento foi de 53%. No

• último mês, 1350 pessoas não
conseguiram quitar prestações e

entraram na lista negra do SPC.
No ano passado, o órgão teve 468
registros a menos. O único saldo

positivo de junho de 2006 diz
•

respeito à recuperação de crédito,
que chegou a 722. Em 2005, 543

I

� •

!

•

PIERO RAGAZZI DE fRErTAS

Edison aproveitou a hora do almoço para saldar as dívidas e diz que o importante é não acumular contas

clientes deixaram de ter o nome

sujo segundo os registros do serviço
de proteção.

Para o diretor do SPC, a

inadimplência tem como, prin
cipal motivo a falta de plane
jamento econômico dos próprios
clientes, que costumam acumular

prestações. Além disso, ele cita

ainda o baixo poder aquisitivo da

população e as facilidades
oferecidas pelas grandes redes de
eletrodomésticos (pagamento em

. até 36 vezes, por exemplo) como
geradores do problema.

A analista de crédito Eliane
Foustel tem opinião semelhante
e diz que os compradores devem

, \

prestar mais atenção à soma total
dos gastos antes de concretizar

outros negócios. "Eles não fazem
as contas de juros, nem da

,

quantidade de parcelas que têm",
salienta.

responsáveis pelo crediário. Por
mais que a maioria dos clientes se

sinta incomodada em fornecer
este tipo de informações, os lojistas
não abrem mão dos dados

específicos.
Outro mecanismo utilizado

pelos comerciantes é a redução da
quantidade de prestações

,

oferecidas. E exatamente isto que
a loja onde Catia Bernardi trabalha
fez. Ela explica que comparada ao

ano passado, a inadimplência
cresceu pelo menos 10% nos

primeiros seis meses de 2006.
•

Antes disso, a empresa parcelava
as compras em até quatro vezes,

agora a ordem é Hão ultrapassar os
>

três meses de prazo.
Estas restrições não são

somente para quem abre crediário
ou passa um cheque pela primeira
vez, mas, para todos os

consumidores,
.

inclusive aqueles
considerados de longa data. A

mudança vem da constatação de
que estes clientes também
entraram na lista de' maus

pagadores. Para Eliane Foustel isto
aC9ntece porque todos enfrentam

dificuldades financeiras causadas,
principalmente, pelo desemprego.

.

De acordo com Edison

Morsch, que aproveitou o horário,
de almoço para saldar as dívidas,
os atrasos nos pagamentos de

prestações são freqüentes. "Se
vence no diaIü, pago no dia 20",
comenta. Porém, como elemesmo
explica, procura nunca acumular

A '

as contas para o mes seguinte
porque a situação pode ficar ainda
mais complicada.

NO }?RASn,
A média catarinense de

inadimplência é considerada uma
das mais baixas de todo o país.
Segundo um estudo realizado pelo
Serasa, de janeiro amaio de 2006,
de cadamil cheques compensados,
19,1 foram protestados. O estado

que mais teve problemas foi o

Amapá, onde 95,6, em cada mil,
estavam sem fundos. O índice

amapaense é 440% superior ao de
São Paulo, .que tem a menor

estatística do Brasil, de cada: mil,
apenas 17,7 cheques acabaram
sendo devolvidos.

Sistema lento aumenta fila nas lotéricas e irrita usuários
]ARAGUÁ DO SUL - "Sistema

lento. Pedimos paciência.
Obrigado". O aviso, fixado
próximo ao caixa eletrônico de
uma casa lotérica de Jaraguá do
Sul, alerta sobre a situação no

novo sistema que começou a ser

implantado pela Caixa Econô
mica Federal em lotéricas de todo
o país, há cerca de quatro meses.

Em virtude de problemas no

aplicativo da Central da Caixa
Econômica Federal, em Brasília,
o funcionamento do sistema é

lento 'e sofre quedas constantes,
virando um teste de paciência
para clientes e funcionários do

, estabelecimento.
"Nos dias de maior movi

mento, alguns clientes chegam a

esperar três horas na fila para
,

serem atendidos, quando antes a

· . espera era de 20minutos, aproxi
,

madamente", comenta o proprie-•

, tário de uma casa, lotérica do

., município, [osinaldo César
Martins. De acordo com o

n.
(. ,

-

PROTEÇAO
No topo da lista de ações para

evitar o aumento da

inadimplência está a análise das

condições financeiras dos futuros

gerente regional de canais da
Caixa Econômica Federal, Celso
José Strobel, os problemas no

\ sistema acontecem, princi
palmente, em virtude do grande
número de atendimentos
realizados por esses estabele
cimentos: as lotéricas são

responsáveis por 600/0 de todas as

arrecadações de faturas de' água,
luz ou telefone, além de saques
bancários e outras operações. A
meta é de que o novo sistema

esteja funcionando normalmente
até o fim do mês.

"Ele será 50% mais rápido que
o anterior e ainda possibilitará a

instalação de mais terminais nas

lotéricas, o que antes não era

permitido", ressaltou. Antes, a

Caixa Econômica Federal tinha

PIERO RAGAZZ! DE FREITAS

--'1'1' \

QUARTA-FEIRA, 12 de julho de 20061 5

"

• CORREIO ECONOMICO

•

-r

,

Crescimento da indústria I
I

A indústria brasileira cresceu em 12 dos 14 locais pesquisados :
I

em maio, na comparação com ig�al período do ano passado. A'
informação consta da Pesquisa Industrial Mensal Regional I
divulgada pelo IBGE ontem, No acumulado do ano, houve

,
.

crescimento em 11 locais pesquisados.Segundo a pesquisa,
em maio, a produção cresceu mais que a média nacional (4,8%)'
em nove locais pesquisados, na comparação com igual período'
de 2005. Com destaque para o Pará (17,9%); �oiás (9,3%),:
Minas Gerais (8,5%), São Paulo (6,7%), Bahia (6,6%), Espírito!

,

Santo (5%), Pernambuco (5%), Ceará (4,9%) e Nordeste (4,9%). i

Também com taxas positivas figuraram: Rio de Janeiro (4,3%),
Santa Catarina (2,7%) e Paraná (0,9%). Apenas Rio Grande dol

,

Sul (�1 ,9%) e Amazonas (-0,7%) recuaram.
, f

, I
I

No Estado Bi-combustível ,

,

O novo carro sairá de fábrica :
,

com a tecnologia 'flex fuel', J
,

podendo ser abastecido com

álcool ou gasolina, A GM
informou que investiu US$ 240 !
milhões no desenvolvimento i
do novo veículo e na

ampliação da unidade de
Gravataí, que aumentará. a
produção anual de 120 mil
veículos para 230 mil em
2007.

•

A indústria de Santa Catarina
cresceu 2,7% em maio, na

-

comparaçao com o mesmo

mês do ano passado, Já os
acumulados no ano e nos

·últimos 12 meses

permaneceram negativos: -.
0,7% e -3%, respectvarneme. O
.aumento de 2,7% reflete a

expansão em sete dos 11
ramos industriais pesquisados.
Os principais impactos
pos�i\Ws ocorreram nos

setores de veículos
aUtomotores (59,5%) e

•

máquinas e equipamentos
(13,7%). Nessas atividildes,
destacaram-se sobretudo os

avanços nos itens carrocerias

para caminhões e ônibus,
silenciosos, refrigeradores e'

Brasil-Alemanha ,

,
I

A Confederação da Indústria
I

Alemã (BOI) oficializou ontem,'
em Berlim, a realização do 25°
Encontro Econômico Brasil- ,

Alemanha, no próximo ano, em
Santa Catarina, O evento será'
realizado em Blumenau entre I

os dias 18'e '20 de novembro, I
anunciou a BOI, no

r J' I
encerramento'do evehto deste
ano, Promovido pela BOI' e

pela CNI, o evento.é realizado
todos os anos, alternando a
sede entre o Brasil e a' I
Alemanha. A próxima edição I
será a primeira no Brasil em
uma cidade fora da capital de
Estado,

corrpressores.
,

Recuo·
Por outro lado, alimentos (-
11,5%) e madeira (-17%)

, -

exerceram as pressoes
negativas mais significativas,
principalmente em função da

queda na produção de carnes e

miudezas de aves, além de
folhas para folheados e

molduras. A redução de 0,7%
no acumulado do ano deveu-se

principalmente ao desempenho
negativo de cinco dos 11
setores pesquisados.

Trocas
,

Além do comércio bilateral e
das ligações hlstóricas e

culturais com Santa Catarina,
a Alemanha tem inves-

. tlrnentos no Estado. Entre as

indústrias alemãs com ,filial
no Estado estão Bosch
Rexroth (componentes para
automação industrial),
Boehme (produtos para a

indústria têxtil), Falkenstein
(engenharia e arquitetura),
Hengst (filtros), Netzsch
(bombas para petróleo),
Nitrion (tratamento de

superfície contra corrosão),
Otto (exportação de têxteis),
TOX - Pressotechnik (prensas
e cilindros pneumáticos) e

Vossko (alimentos).

Lançamento
A General Motors prepara na

unidade de Gravataí (RS) o
. novo lançamento damarca, que
será apresentado até o final do
arlo. Por enquanto, a empresa
informou que o Prisma, como
será chamado, é um veículo
pequeno e não-popua; com
motor acima de 1.0.0 Prisma é
o segundo modelo a ser

produzido na unidade de
GravataL O primeiro foi o Celta,
lançado em setembro de 2000 e

que já alcançou a marca de 700
mil unidades vendidas.

• INDICADORES ECONÔMICOS
, . .

"

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,183 2,185 11 COMPRA VENDA
",

"

2,791 2,793 .

PARALELO 2,150 2,287
' 11

PESO (Argentina)
TURISMO 2,717 2,883 11

I 0,707 0,707 11

Orlando de Souza procurou omelhor dia para pagaras contasA •

convento com a empresa
amerícana letech BrasilHolding,
que era responsável pelo
fornecimento dos terminais de

. atendimento nas lotéricas e pelo
controle da transmissão e

processamento de dados dos jogos
da Caixa, Econômica. Com 56
anos de idade, o aposentado
Orlando Cordeiro de Souza
enfrentou ontem uma fila de 45

•

•

t,

minutos para pagar amensalidade
de dois carnês. "Só entrei porque
hoje tem pouca gente, se

comparado com ontem (segun
da-feira) e sexta-feira", contou .

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 36.140 ),14%
11 DOW JONES (N. York) 11.000 012%

11 MERVAL (B. Aires) . 1.703 1 000/0

Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,692

• CUB máio

R$863,55

,

l

,

!
I
,

,
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CALENDÁRIO: FOLGA VAI DE 17 A 2,8 DE JULHO NA REDE ESTADUAL
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Alunos de escolas que paralisaram na região deixam de curtir a folga para estudar

Thiago, de 9 anos, e Larissa, também com 9 anos, não vão poder curtir os férias neste inverno. Eles estudam no escola Miguel Couto em

Schroeder e vão ter que recuperar os dias perdidos c�m o greve dos professores do rede estadual. Larissa está chateadopo: não poder
.
visitar o primo e Thiago gostaria de passear no praia

,,-

Jaraguá do Sul Entre quinta e sexta-feira desta semana, começa o
recesso escolar, .mas riem todo.s 0S estudantes poderão desfrutar a

parada no meio do ano, tradicionalmente reduzida .a uma ou duas

semanas. Em virtude da greve dos professores entre os meses de abril

e maio, um total de 48 I ,3 mil alunos do Ensino Fundamental e Médio

da rede pública de Santa Catarina terão recesso escolar de uma
.. .. .. o.. . .. .. ..

semana na segunda quinzena do mês de julho, enquanto outros 287,6
mil estudantes passarão todo o período em atividades de reposição de
aulas , .

As 249 escolas estaduais de todo o Estado que eliminarão o recesso

(que .começa no.dia 17 e se estende até dia 28) têm autonomia para
decidir a forma de reposição, desde que cumpram os 200 dias letivos e

,

800 horas/aula determinados pela Lei de Diretrizes e Bases. E o que
também acohtecerá ha região do Vale do Itapocu: das 32 escolas da
rede estadual, 14 vão repor o período de paralisação durante o

recesso, sendo que. 32 dos 804 educadores da
•

rrucrorregrao
'- -

vao

r
, 1

trabalhar para recuperar os dias paralisados. Já o recesso nas
••• r ..... •••• • ••••

escolas municipais deJaraguá do Sul é de 13 (próxima quinta-feira) a
25 de julho.
Enquanto as instituições de ensino que podem fazer o intervalo

aproveitam o período para avaliar o semestre anterior e planejar o
... seguinte, os estudantes podem viajar e realizar atividades diferentes
das que estão acostumados. Neste ano, o jovem Thiago Andrey
Zils, 9 anos, não poderá ir à praia com os pais como fez no último

recesso escolar. Estudante da 3a série de Escola Miguel Couto, em
Schroeder, ele terá aula em todos os dias de recesso e também em

•

. cinco sábados durante o ano para recuperar as disciplinas em atraso

por causa da greve. Da mesma forma a aluna Larissa Laís Tomczak,
9, que estuda com Thiago na mesma classe não poderá passar
arguns dias rià casa da prima, como fez no ano passado. "Não vai dar

para eu dormir lá e nem ir na casa da minha amiga para brincar de

boneca", lamentou.

II
,

I .

. ,

1

Para os pais, o período de recesso é encarado com

preocupação, por muitas vezes não terem com quem deixar
os filhos. Essa é a situação vivida todos os anos pela servente

Marizete Campregher, 34. Por não ter parentes morando
no município, Marizete deixa a filha Daphner, de 10 anos,

cuidando da irmã mais nova, jenifer, 7 anos, quando as duas'
•

passam as férias juntas. Entretanto, quando Daphner passaLo
recesso escolar com o pai, em Palotina/PR, jenifer passa-o
dia junto à mãe na Escola valdete Piazera, onde Marizefe
trabalha e as meninas estudam em período integral.
"Quando a jeniferfica sozinha, eu a trago aqui na escola para
ela ler e desenhar enquanto eu trabalho. Ela fica meio
aborrecida e ansiosa para ir para casa, mas não ten�o
condições de pagar alguém para cuidar dela", comentou. J
A professora Deise Mere dos Santos, 41 , passa pelo mesmo

problema. Como a filha Ana Luisa dos Santos Sehn, 12, é

portadora de deficiência visual, Deise deixa a menina aos

cuidados da avó, que mora em Florianópolis, durante' o
recesso. "Gosto de passear, então aproveito para ir corn ela
no cinema, no teatro ou fazer um lanche", contou Ana Luisa,
estudante da 6a série também da EscolaValdete Piazera. I

.,

A prófesora Deise tem que deixar o filho nas férias com a

avó em Florianópolis

Para que os estudantes 'de 7 a 12 anos aproveitem as férias
escolares com atividades educativas, o Sesc (Serviço Social
do Comércio) vai realizar a 13a edição do projeto
Brincando nas Férias, de 17 a 21 de julho, na Faculdade

jangada. Nestes cinco dias, as crianças vão participar de

gincanas, jogos, teatros, palestras, oficinas, esporte, cinema
e contação de histórias, monitorados por professores de

educação física, artes, história, biologia e outros

profissionais. Cerca de 60 crianças devem participar do

projeto, cujo tema a sertrabalhado é a Copa do Mundo.
De acordo com a gerente do Sesc em Jaraguá do Sul, Mery
Laise Demarchi Warmling, o objetivo é desenvolver as

potencialidades dos alunos, a organização, a solidariedade e

a responsa:bilidade através da interação e do espírito de

equipe e de liderança. Nos dias 17, 19 e 21 de julho
(segunda, quarta e sexta-feira), as atividades serão realizadas
das 8h30 às 17h30, enquanto nos dias 18 e 20 de julho
(terça e quinta-feira), o projeto acontece -das 13h30 às
17h30. Para os pais que trabalham no comércio, a inscrição
por criança custa R$ 35, e para a comunidade em geral, R$
45, incluindo alimentação, monitoramento e a camiseta do

projeto

/
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O CORREIO DO POVO

ESTREANDO: EQUIPE NOVA
o

JARAGUA'OO SUL - 130 ANOS
0.- ..• , .•.. ,._ .. , .. , ... , .. , , ... ,._ , .' .. , ., , _ .. ' . -, .. ,

ot O CORREIO DO POVO
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,>1IULIMAR PIVATTO

I)
"

�� Equipe jaraguaense,
11

6montada este ano para a

�:çompetição, estréia no
JI

dia 15 contra São José

"

• f /

I�

•

,

,

}ARAGUÂ DO SUL - A
-n

��equipe masculina de tênis de

:;,�campo foi montada neste ano

�para disputar a Olesc.
Coordenados pela AT]
(Associação de Tenistas

Jaraguaenses), os atletas são

todos filhos de sócios e que já
•

competem ern. compe tições
regionais e estaduais., Para
este ano, a intenção é fazer a

."melhor participação possível,
�ijá que tratá-se de uma equipe
ow,

�,nova e que, de cara, pega São
�

?:.Jósé, que é um dos favoritos,
�;junto Florianópolis. "Não

podemos prever o que vai

acontecer. Queremos ter a

melhor . participação
" possível", disse o presídente"'" , .

'"iÇ;:da AT], Flademir Gasparetto.
,"\>'<

�"O tênis é um esporte em que

• �;o lado psicológico p�sa

.�

,

Equipe de tênis de campo espera superar dificuldades e surpreender a torcida jaraguaense
•

-

•

•

,

\

\

,

•
,

,

,

\

,
"

__ ,

Eduàrdo VázquezAugusto,Teixeira Everaldo Voss

"

\1!1" '

"

,

Lucas Pavin Rubens Pacheco Tiago Ronchi

\

"

"
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muito. Com atletas de ponta'
temos como prever alguma
coisa, mas eles ainda são

meninos e não temos como

cobrar muito", emendou.
Mesmo sendo um esporte em

que a torcida não faz muita

diferença, a pressão de jogar
,

"etn casa também existe.

"Mas eu acredito que eles
estão preparados para
enfr en tar isso. ]á jogaram

\

" . . ,..., .

varias cornpetiçoes tanto aqui
como fora de casa. Não vão ter

problemas com pressão",
comentou Gasparetto. Para

ele, os favoritos ao título são

Florianópolis, ]oinville,
, Balneário Camboriú e São

José. "Florianópolis tem um

trabalho de base muito forte.
São mais de 200 quadras de

/

tênis na cidade. E ainda o

'efeito Guga' dando
resultado".

Para melhorar o trabalho
de base em ]araguá do Sul, a

AT] enviou um projeto para a

Prefeitura para conseguir um
terreno para construção de

quadras para fazer um

trabalho social em várias

escolas. Hoje apenas os clubes
da, cidade têm aulas da
modalidade. Sobre o local da
compe tiç âo , Gasparetto

/

elogiou a estrutura. "E uma

quadra que já recebeu etapa
nacional de tênis. Além disso,
as instalações são muito

boas", comentou.

Classificação nas outras edições"

Campeões ,. ,,".,,":,"', ': ,j, ;
o,. _: " o,' '.

c• o

"
. .

, •
,

,

j
,

"

c

,
"

Joacir Campigotto, técnico

Oulros participantes * -:
.

'"
'
.

. . . '- Principais adversários·' ".',
. '.'

Blumenau
w' "-'-:<t-

, ". ,'.o, me_'�-

i Br�sqWe_ ,� .. .:...-.....,_,.,......_, ._,__....

��Qa�ºó_om ""_ '" @�"�'"_ """

Co,ncórd ia ��,=�_,__'.$w�',__�."",",i
Criciúrna

"" ''o "" ',,��_", q"<,'

. Indaial
Itajaí
Lages
Mafra
Tubarão

• Bàlnéário Ca1nodrfú' �1'"' �_"w',,,,,,,,_,,m=,, . ., "",",_�', ,�%m�_"""

Florianópolis
QõIA'Vlrfe �._�_\!l"'JI
• @1,""•.�",-, ,",_,' '"."w." ..."...� ,

São José
,

Patrocinadores '

'

,',
, ,

• Não tem
,

]J

_'. ., '. ,�.

•

8eJra Rio Clu'be de Campo
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JULIMAR PIVATTO

.... Ontem a tocha

passou por várias
escolas que receberão

delegações nos jogos

]ARAGUÁ DO SUL - Há dois
dias da abertura da 6' Olesc, o
fogo olímpico da competição já
circula pelas ruas de Jaraguá do
Sul. O passeio da tocha pelas
ruas da cidade começou ontem

de manhã, no Colégio Marista
São Luís, e terminou às 16h no

.

mesmo local. A chama passeou

por várias escolas que receberão

delegações durante a
.

. -

compe tiçao, que começa na

sexta-feira. A abertura da Olesc
será às 19h30 deste dia 14, no
Ginásio do Sesi.

Segundo o presidente da
FME (Fundação Municipal de
Esportes), Jean Leutprecht, a

intenção de fazer este trajeto
pelas ruas da cidade é de
fomentar ainda mais a com

petição. "Estamos na fase de

divulgação. Todas as reformas
,

. - -

para a co�petlçao estao pron-
.tas, tanto nos alojamentos como
também nos locais de jogos.
Temos agora que intensificar o
traballio com a mídia", afirmou

.
.

Seleção Brasileira,
.

o nome do novo técnico da seleção brasileira sera.anunciado até a

próxima semana e a disputa continua acirrada entre os três favoritos
Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo e Paulo Autuori. A

informação é de um diretor da Confederação Brasileira de Futebol. A
permanência de Carlos Alberto Parreira no comando d,a equipe está
totalmente fora de cogitação, depois da campanha do Brasil na Copa
do Mundo. Palpites não faltam e até mesmo Parreira está com a

imagem desgastada para permanecer no comando. Felipão
dificilmente volta. A opção deve ficar mesmo entre Luxemburgo e

Autuori.

CESAR JUNKES

Vôlei de Praia
.

A Amivôlei realiza, neste fim-de-semana, a 4a Etapa do Circuito de
Vôlei de Praia, na Sociedade' Acaraí. A partir das 13h de sábado

começam as disputas da c_ategoria Volley Four e do Infantil Feminino,
No domingo, a partir das 1 Oh, acontecem as disputas do adulto. As

inscrições podem ser feitas pelos telefones 3372-2789 ou 9975-
6271 ou até 30 minutos antes do início das competições, no locai.

Duelo no RS
A Malwee enfrenta o John Deere hoje, às 20h30 com transmissão

· da SporTV, em Horizontina. Os jaraguaenses estão mais motivados
por estrearem com vitória em casa. Já os gaúchos precisam recuperar
os pontos perdidos, depois de empatarem em 3x3 com o Carlos
Barbosa em casa, na segunda-feira. O jogo promete.

Só ano que vem
o Juventus confirmou que não vai participar da "fantástica" Copa
Santa Catarina, criada este ano pela FCF. Apenas quatro clubes

·

confirmaram presença na competição: Chapecoense, Cidade Azul,
Metropolitano, e Guarani. Nada mais sensato que deixar de disputar
uma competição que só deve trazer prejuízo aos cofres do clube.
Portanto, futebol profissional em Jaraguá do Sul só em 2007.

.

,
.

Alunos da Escola Cristina Marcatto chegam com a chama olímpica na Roland Dornbusch

o presidente.
Em cada escola que a chama

'lSSOU, foi recebida com home

nagens cívicas e condecorações
aos atletas de cada instituição.
Entre uma escola e outros, estes

alunos/atletas conduziram a

»cha olímpica, que perma
necerá no Colégio São Luís

(local onde ficará a Comissão

Futsal· SUb-17 lidera' a 3a fase
do Campeonato CatarinensC�RJUNKES,·r

"

Equipe sub-17 é formada praticamente por jogadores de 16 anos
.

,

,

]ARAGuÁ DO SUL - Com
duas vitórias e um empate em

três partidas,. a equipe
Malwee/Cej/FME abriu a

terceira fase somando sete

pontos e ficando corn o pri
meiro lugar do Grupo M no

Campeonato Catarinense
Sub-17. A competição acon

teceu no fim-de-semana no

Ginásio da Arsepum .. O
segundo lugar está com

•

Tubarão, com seis pontos,
seguido por Balneário Cam

boriú, com quatro, e pela
Hering, com zero. Os

j araguaenses, comandados
.

pelo' técnico Augus tinho
Ferrari, venceram Tubarão por
7x2, a Hering por 3x2 e

empataram com Balneário
Camboriú em 2x2. O returno,

que define os classificados para
a quarta fase, acontece nos

dias. 18 e 19 de agosto em

Balneário Camboriú. Ferrari

elogiou a postura da equipe e

apontou como destaques
Jamur e Gilson (com três gols
cada) e o goleiro Boca, que
além de grandes defesas ainda
mareou o seu contra a Hering.

, "Foi uma boa preparação
para a Olesc, já que a maioria

dos nossos atletas participa
desta competição", avaliou o

treinador. Classífícam-se para
a quarta fase os dois primeiros
de cada chave mais os dois
melhores terceiros colocados.

Central Organizadora) até

sexta-feira, quando será acesa a

pira olímpica na abertura da

competição. .

A 6' edição da Olesc

(Olimpíada Estudantil de Santa
Catarina) acontecerá entre 14
e 22 de julho emJaraguá do Sul.
Serão 4.086 atletas, entre 14 e

16 anos, de 84 municípios

;' :

,

Confuso
Aliás, quem consultar o site da FCF, além de dar de cara cof)l uma
foto do presidente junto ao símbolo da Copa do Mundo, vai se confundir
ao tentar acessar o link da Copa Santa Catarina. No regulamento,
seis equipes participam da competição. E na tabela de jogos, são

apenas quatro. Deve ser a ressaca da Copa do Mundo ainda.

•

catarinenses. Os jogos já
começam na sexta-feira, a partir
das 10h. As modalidades

presentes na Olimpíada são:
atletismo, basquete, ciclismo,
futsal, ginástica 'olímpica,
ginástica rítmica desportiva,
handebol, natação, tênis de

campo, tênis de mesa, vôlei e

xadrez.

,

\

\ ,'." }

\

,

(sênior) bateu o recorde nos

100m costas (1'07"63") além de
um ouro e duas pratas. Soellen
Bozza (juvenil 2) é a nova

recordista dos 800m livre

(9:48"64) e conquistou mais

dois,ouros e um bronze. Dos 21
,

atletas participantes, apenas
tim não voltou com medalha.
\, "Não conseguimos repetir a
colocação do ano passado,
quando ficamos em terceiro;
Mas os resultados foram

,

positivos, porque, não podemos
contar com Talita Hermann e

Francielle 'Derettí, que estão

afastadas Com problemas -de�"\' ,I .,'

s'iiúde':, comentou o técnic9
Ronaldo Fructuozo. ':.\s dific�í�
dades que tivemos com a refor
ma da piscina, que nos impe
diram de treinar mais, influen
ciaram, pois muitos nadadores
- . ,

nao conseguiram equiparar ou

melhorar suas marcas",.
,

comentou ainda o treinador. A
,

equipe se prepara agora para a

Olesc e também para os Jogos
Universitários Brasileiros, que
acontecem de 20 a 27 de julho
em Brasília (DF). Marina
Fructuozo e Luana Martins
serão as representantes da

equipe na competição nacional.

Ajinc fica em/quarto lugar
no Catarinense de Inverno
,

]ARAGUÁ DO SUL - Foram
27 medalhas de ouro, '19 de .

,

.,

prata e 11 de bronze. Três
recordes e 497 pontos na'

classifícação geral. Este foi o
saldo da equipe Ajinc/Urbano/ .

FME no Campeonato Estadual
de Inverno, realizado entre os

dias 5 e 8 de julho em Blumenau,
no Complexo Esportivo do Sesi.
Os resultados deixaram a equipe
jaraguaense em quarto lugar,

.

atrás da equipe da casa

(1.134,5), Elias Moreira, de

Joinville (568) e do Clube 12
de Agosto (529).

.

,

Mesmo com um número
. reduzidos deatletas (apenas.Zl

, ,

contra 51 de Blurnenau), a

Ajinc não deixou de, fazer
bonito. Henrique Fructuozo

(juvenil1) ficou com o melhor
índice na categoria pelo recorde
conquistado nos 1.500m livre

(17'25"35). Ele 'ainda levou
'A •

ouro em mais tres provas.
Bárbara Hermann (júnior 1)
teve o melhor índice nos 100m

livre, além do ouro emmais três
,

provas e prata em mais uma,

Mayara Martins (juvenil 2)
ficou com o melhor índice nos

100m costas, além de dois ouros
e duas 'pratas. Marina Fructuozo

Materazzi admite provocação e

ataca "arrogância" de Zidane
ROMA (ITÁLIA) - O

zagueiro italiano Marco
Materazzi admitiu que

provocou o meia francês
Zinedine Zidane antes de ser

atingido por uma cabeçada
durante a final da Copa do
Mundo, no último domingo,
e disse que o camisa 10
adversário se comportou de
forma arrogante em toda a

partida, que terminou com

a' conquista do

tetracampeonato mundial
·

pela Itália, após vitória por
5x3 sobre a França nos

pênaltis, após, empate por
1x1 no tempo normal e na

•

-

prorrogaçao.
Ao jornal ÇJazzetta dello

Sport de ontem, Materazzi
contou que o lance começou
quando ele puxou a camisa

de
.

Zidane por alguns
· segundos. "Ele se virou e me

olhou de cima a baixo, com
A '

extrema arrogancia, e me

disse: 'Se você quer minha
,,�

,

camisa, eu lhe dou depois do
jogo'. Respondi com um .

insulto, é verdade", disse o

zagueiro, que já havia sido

personagem do jogo ao

i

cometer o pênalti que
resultou no gol da França,
marcado pelo próprio
Zidane, e feito o tento de

empate 'da Itália, de cabeça,
Depois, ainda marcaria um

gol na disputa de pênaltis.
Questionado sobre o que

teria dito, Materazzi

respondeu: "Foi algo que se

escuta dezenas de vezes nos
-

campos de futebol". O jornal
também publicou o

.

desmentido do jogador que já
havia circulado na segunda'
feira, sobre ter chamado
Zidane de

.

"t e r ror ista

islâmico sujo". "Eu não sou

uma pessoa de cultura, e nem
sei o que é um terrorista

islâmico", afirmou.
Materazzi, que 'é

apontado como um dos
defensores mais violentos do
país - um de seus apelidos é

"Macelazzi", trocadilho com

"macelaio", que signifies
"açougueiro" em italiano -,

negou também que tenha

xingado a mãe de' Zidane
"Eu o xinguei, mas, para
mim, a mãe é sagrada", disse,
como bom italiano.

" ;...-
�---

•
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Sinhá Moça
Radalfa descobre que Sinhá Moça está na

, casa de Adelaide e vai vê-Ia, O Barão acusa

Fontes de ter mentido para ele e seu pai e de
ser um mal-agradecido, Justina nao

acredita que o Capitão seja seu irmão, mas
Fulgêncio sabe que é verdade, Rodolfo

pergunta a Sinhá Moça se ela está disposta
a fugir com ele caso o Barão não permita
que os dois se casem, Ricardo fica

indignado ao saber que o Barão insultou
Fontes e garante que vai se vingar, Justina

,

desaparece e Fulgêncio teme que ele tenha
ido atrás de Adelaide, Juliana é gentil 'com
Mário, Mário pede que Augusto o deixe
namorar Juliana Oimas ouve,

•

,
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Cobras e Lagartos
Alberto diz que Martim deve se afastar de
Letícia, mas não explica o motivo, Otaviano
acha que a única solução é provar para
Leticia que Martim não presta, Leticia
comenta com a mãe que ela conhece
Alberto, Otaviano talamal de Martim', que é
defendido por Letícia e Júlia, Foguinho vê o

espectro de Pereira e se desespera,
Foguinho nega todos os pedidos milionários

,

da família, Kika acha que Murilo é seu

admirador secreto.Otavlano compra um

broche para Milu e diz à vendedora que
coloque outra coisa na nota, porque é um

presente para Celina, Duda vai visitar Sushi
na casa de Bel. Celina pede uma relação do

que Otaviano comprou na Luxus, Alberto diz
a Martim que Leticia é sua irmã,

� 581'" 'Cl' '<O:, , 10.1"
,

Rebelde
Pilar diz a Roberta que pegou seu celular e o

colocou no escritório de seu pai. Roberta,
chateada, se desculpa com ela diante de
todos e pede que continue colaborando

,

com a banda, Alma, para que os alunos

possam ensaiar sossegados, decide tirar

Pascoal do colégio com a desculpa que vai
dizer se ele é ou não o pai de Roberta,

Depois ela se justifica, diz que calculou
errado e afirma que ele não é o pai de
Roberta, Os alunos do colégio Elite decidem
fazer uma campanha para ajudar as vítimas
do furacão, Pascoal parabeniza a todos pela
iniciativa, Alma diz a Franco que Mia lhe
disse que a odeia e afirma que essa atitude
se deve ào abandono dê sua mãe.

� RECORl) " 191,15

Prova de Amor

� RECORD " 2011

Cidadão Brasileiro
Antonio e Luiza decidem ficar um tempo
separados, Luiza diz que precisa pensar,
Antonio diz que precisa sair do buraco, Os
dois se beijam e choram na despedida,
Antonio arruma suas malas, Nestor lamenta

que Antonio vá embora de Guará. l.uiza faz
as malas, Antonio entra no cinema e

lembra-se de quando se encontrava lá com'
l.ulza. Ele se despede do cinema, dos

amigos no bar do Dias, de Tereza e da
família Castanho, Carmen dá um recado de
Fausta para Antonio, Fausta quer encontrá
lo em São Paulo, Carmen diz que os três
podem ir para Montevidéu para roubar mais
10 milhões, Antonio de despede de
Homero,

I ,

•

��DE VOLTA
A maternidade parece estar
influenciando até a carreira
de Angelina Jo.le. De volta
ao cinema, a 'atriz estrela a '

nova animação da
DreamWorks, Kung Fu
Panda, dublando a

personagem Trigess, As
gravações ainda não

começaram, mas a data de

lançamento nos EUA é
200B, Jackie Chan, Lucy
Liu, Dustin Hoffman e Jack
Black são alguns dos
atores que também dão voz

aos personagens da
, -

arurnaçao.
,

•
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Encontro
Acontece nos dias 14,15 e 16 de julho, o 3° Encontro

,

Nacional de Trilheiros, na Praça ArthurMuller, em
Corupá. O evento é promovido pelo Clube de
Trilheiros Bananalama e contará com a participação de
aproximadamente mil pessoas de todo o Brasil, onde
haverá apresentação de trial, shows e sorteio de uma
moto zero. A animação será da banda Sagitarius, de
Ponta Grossa PRo

,

��SAIA JUSTA
Naomi Campbell passou pela

,

maior saia justa em sua

temporada em Londres, esta
semana, A top foi fazer

compras na Peter Jones e,

quando foi pagar a fatura
com seu cartão de
crédito, ouviu a

,

seguinte frase da
caixa: "Eu não
acredito que você

seja a Naomi

Campbell!". Depois de
,

tentar provar o contrário
e não conseguir -, Naomi
foi embora da loja de

departamentos aos prantos.

•

, '

Em comemoração ao Dia Internacional do Rock,
acontece dia 15 de julho no Parque Aquático Krause, a
festa Overload Tributo ao Rock. A partir das 20h com
os shows das bandas: ACIDC Cover (Curitiba), Black
Sabbath Cover (Curitiba), Skaóticos (Curitiba), Rejects
(São Bento do Sul, Cleak Dash (São Bento do Sul) e
Arrogantes (Jaraguá do Sul), na tenda os DJs: Enio
Drago, B_3 e Rick Sgarbi. Ingressos antecipados no
valor de R$ 10,00 nas lojas Center Som, no Parque
Aquático Krause, na Studio FM, com a Banda
Arrogantes e com o DJ Rick Sgarbi, na hora o ingresso
custará R$ 15,00.

Na Combat
Nesse sábado, dia 15, o DJ Martin Lamelas (Argentina)
é atração principal na Combat. Ingressos antecipados:
feminino R$ 10,00 e masculino R$ 15,00 (o preço
poderá ser alterado sem aviso prévio). Locais de venda
em Jaraguá: Posto Mime Matriz e da Reinaldo, lojas
Center Som, Smurfs Lanches, em Guaramirim: Posto
Maiochi, reservas no fone 8412-2799.

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

Touro 21/4 a 20/5
Se você acredita que é você mesmo o

problema, então por que não pensar que
também é a solução? Até o taurino, cheio de
firmes convicções, vezenquando se engana e se

,

ilude, embarcando em alguma canoa furada. As
vezes é bem mais teimosia em persistir do que
vontade de acertar. Reveja os pontos, rompa as

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

MATRiCULAS ABERTAS
VAGAS liMITADAS

.�, �
,

,

, . -

pmpnas amarraçoes.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Alguém passou pelo seu caminho e deixou um

rastro de emoções? Friozinho na barriga, suor
nas mãos, beat veloz no meio do peito, a
sensação de um percurso infinito até o próximo
encontro ... São ,as peripécias da paixão
cheçando.sem avisar, despertando todos os

sentidos. Como assim, pensando em fugir? E a
•

geminiana fama de Dom Juan?

FOTOS: OIVULGAÇÃO

,

A bela Luciana Fernanda
Campestrini completa
23 anos de vida amanhã.
Familiares e amigos
desejam felicidades

I

,

� GLOBO - 2i H

Páginas da Vida .

Sandra olha a noiva com admiração e

inveja, Constância ampara Lalinha,
discretamente, Lalinha sente-se mal, mas
se recusa a sair da igreja, Léo diz que Nanda

. jogou sujo, o que a deixa indignada, Léo diz

que ela escolheu a criança e que ele vai
embora, Greg sai de casa, Nanda dá um

tapa em Léo e logo se arrepende, O padre
declara Olívia e Sílvio casados, sob a

emoção dos convidados, Marta se irrita ao

ver que Sérqio foi ao casamento com o filho
do jardineiro, Silvio e Olívia dançam a valsa
dos noivos, Tide faz o brinde, Lalinha
desmaia, Dr. Moretti diz que Lalinha tem
vários problemas e precisa fazer exames no
hospital. Carmem provoca Greg quando ele

chega à festa.

Tributo ao Rock

. Curso de Decoração e
, Desenhos de Intefiores

. Profissionalizante· ....

II

I

Flávio e Teresinha do Nascimento comemoraram Bodas de Prata, no dia primeiro de julho. Os filhos André e Ana Paula participaram da

comemoração na Arweg
,

1

r

li HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Na sua visão, tudo é maior e mais grave? Bem,
talvez você esteja exagerando os fatos, se
abalando demais, Qualquer semelhança com

alguma tragédia grega é mera coincidência.
Calma, você não há catástrofes. Nem perdeu
nenhum pedaço por causa disso, né? Bem,
talvez uns fiapinhos da sua lá, mas ela cresce

de novo, carneiro amigo,

•

,

Para que apelar pro drama, se essas grandes e

pequenas dificuldades já são suas velhas
.

conhecidas? Não sabote sua evolução, peixinho,
não fique se enrolando, em redemoinhos. Nem
enrole as pessoas que estão esperando por
você, deixe as águas rolarem. Hãn?

r
I'

Naturalmente, o futuro não depende só de voei!
mas você pode dar uma aludlnha, não?

Capricórnio 22/2, a 21/1
Ok, você gosta de tudo estável, quietinho nos

seus lugares. E o que significam todos esses

pensamentos que correm pra lá e pra cá?
Nossa, parece até avalanche na montanha! Se há

Ipassos tão importantes e decisivos a dar, se dê
o tempo que precisa, Antes da escalada,
alongamento, aquecimento ... Evite contraturas
musculares.

Câncer 21/6 a 21/7
Nada de encucações, caranguejo. Sua concha

gira mais uma etapa do relógio biológico, é
mais que normal fazer ponderações sobre o

tempo. Mantenha as turbinas aquecidas e dê
um chega para lá no desânimo, na melancolia
e nos ranços do passado. Defina seus

propósitos e, pintando novas propostas, veja
qual é, Acelerar pode ser legal ...

Libra 23/9 a 22/10
Instabilidades na meteorologia emocional? Não
se espante, nada mais é que aquele turbilhão de

sensações guardado em suas galerias,
chamando sua atenção, gritando para sair.
Peg?�am você desprevenido, é? E quando
estamos realmente prevenidos em relação às

emoções? O máximo que se consegue fazer é

segurá-Ias ... Mas não pra todo o sempre.

•

Diana chora, ,falando no telefone, Diana

pergunta o que Miro quer para soltar sua
filha. Miro diz que quer Diana e fala para ela
ir sozinha buscar a filha, Eleonora se

. encontra com Alexandre, Valéria e Zezinho
na prala, Alexandre pede desculpa para \

Eleonora. Eleonora diz que será difícil

perdoar Alexandre, Daniel fala para Rafa que
alguém ligou do celular de Lapa para Diana,
Janice, Clarice e Nininha estão jantando,
Janice diz para. Clarice que ela tem que
resolver se vai para Portugal com Toni.
Nininha vai assistir TV, De repente ela vê a

imagem de Lapa se transformando em
. l.obisomen.

! Leão 22/7 a 22/B,

Os melhores momentos, e na melhor

companhia. Para você, só a nata, meu rei, o

creme de la creme. Não se (dis)traia com o

que, em vez de afinar com sua energia, suga
suas forças e o afasta de si mesmo.

Conquistar é legal, mas só o que vale a pena.
Cuidado com as ciladas da vaidade. Malas pra
carregar, você não precisa disso.

Aquário 21/1 a 1B/2 .

Você vive dizendo que não se faz nada sozinho,
espírito de equipe, coisa e tal, então por que não

pede uma ajuda prà descascar estes abacaxis?
Dividir só a parte boa fica ótimo para os outros,
claro, não fique esperando que se ofereçam para
lidar com assuntos espinhosos, Não vacile,
frater aquariano, seus princípios de igualdade
também valem pra você.

Escorpião 23/10 a 21/11
Ei, amigo escorpíano, pare de se enlouquecer e
de sacudir esse ferrão pra todos os lados. Se
você ficar quieto um pouquinho, contatar com
seu silêncio e sintonizar com sua intuição,
encontrará o caminho para sua alegria outra vez.

Respire e acerte .0 passo, no meio de tanta poeira .

você não vai conseguir se achar. Muito menos

achar aquele alguém.

Virgem 23/B a 22/9
Ajuste o foco e ajude a si mesmo um pouco
mais antes de ficar tentando resolver os

problemas do mundo. Essa pessoa que parece
tão durae autoritária, que está lhe

pressionando sem dó nem piedade, na verdade
só está tentando fazê-lo mostrar ao mundo do

,

que você é capaz. Pois mostre! Vamos lá,
virginiano, você sabe que pode,

Sagilário22/11 a21/12T
Ações produtivas, movimentações e criações,
Tudo pode acontecer. Preparado para o turbilhão
de atividades que vão sacudir sua rotina? Claro,
isso só deixa você tinindo, na ponta dos
cascos. Nada como novos projetos para
aquecê-lo e dar à sua a vida aquele estimulante
embalo frenético, do jeitinho que você gosta. E
sem prazo pra descanso.

•

Peixes 1912 a 19/3

•

1
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•

se sedia próximo Encontro Brasil-Alemanha
•

,

•

>

•

-,

>

•

•

•
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,

Governador e presidente da Fiese, noere: da missão eatarinense na Alemanha

FLORIANÓPOLIS (CENTRAL
DE NOTÍCIAS REGIONAIS/
AD!) -o 24° Encontro
Econômico Brasil-Alemanha
encerrou nesta terça-feira (11.)
com a confirmação de que
Blumenau será a .sede do
evento ern 2007. Com a vinda

,

de grandes e médios empre-
sários brasileiros e alemães, a

. '" "

expectatrva e que as poten--
cialidades do Estado sejam
conhecidas e que parcerias
comerciais sejam estabele
cidas, gerando emprego, renda
e benefícios para os catari

nenses", disse o governador
Eduardo Pinho Moreira, que
lidera a missão catarinense à

,

: Alemanha ao lado do
I '

: presidente da Fiesc, Alcantara
Corrêa. O último' dia do

: Encontro discutiu a parceria
público-privada. Segundo
Eduardo Moreira, há interesse
do empresariado e do governo
alemão em conhecer o que se

,

oferece. "E uma relação que
tem certo grau de maturação.
Nenhum empresário vai

,

estabelecer parceria por uma

conversa inicial. Mas, é

importante que eles entendam

que o Brasil avança nesta área e

Santa Câtarina é o Estado
brasileiro mais adiantado neste

Setor. Temos inclusive a SC

Parcerias, que tem como

objetivo fomentar à parceria
entre o poder público e a

iniciativa privada", destacou. O
presidente da Fiesc, Alcantara

"

Corrêa, relata que .no encontro

"as discussões foram marcadas
•

principalmente por demandas

apresentadas pelos alemães, que
•

esperam do Brasil regularização
de questões pendentes em áre�s
como a tributária e a de patentes,
por exemplo". Nesta quarta
feira (12), último dia da comitiva
catarinense na Alemanha, eles
visitam a diretoria da Siemens,
a quem o governador vai pleitear' ,

a manutenção em Itajaí da
unidade da empresa alemã lá

sediada, com possibilidade de sé
transferir para]undiaí (SP).
"Queremos que a Siemens
mantenha em Santa Catarina a

empresa, gerando empregos e a

tecnologia elevada que tem",
explicou o governador. Eduardo
Moreira reassume o Governo
do Estado nesta sexta-feira,
ainda pela manhã.

,

Encontro Brasil Alemanha
em Blumenau - A próxima
edição do encontro será entre

18 e 20 de novembro de 2007.
Pela segunda vez Santa
Catarina sedia Q evento, que
em 1994 foi realizado' em

,

Florianópolis.
Promovido pela' Con

federação da Indústria Alemã
(BDI) e pela Confeder�ção
Nacional da Indústria (CNI),
o encontro é realizado

anualmente, alternando a sede
entre o Brasil e a Alemanha.
Em Santa Catarina o evento

será organizado pela Fiesc, com
apoio da Prefeitura de

Blumenau, do Governo do

Estado, da Associação
Empresarial de Blumenau

(ACIB) e da Câmara Brasil
Alemanha (AI-IK). (Patrícia

•

Gomes)
,

• FALECIMENTOS
Faleceu às 03 DOh do dia 11/07, a senhora Adair Ferreira Teodoro, com idade de 67 anos.O velório foi
realizado em sua residência e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 22:30h do dia 10/07, o senhor Luiz Ferraza, com idade de 50 anos O velório foi realizado em

sua residência e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às, 17:30h do dia 10/07, o senhor Osvaldo Kruger, com idade de 76 anos.O velório foi realizado
na Igreja Evangélica Apostolo Paulo e o sepultamento no cemitério do Rio da Luz 2°�

-

, POSITIVO - matutino/noturno
ACE - matutino/noturno
SOCIESC / TUPY - noturno
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REAÇAO: GOVERNO E OPOSIÇAO COMEMORARAM

•

•

DAIANE ZANGHELINI

� Na consulta espontânea, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) teria 33,5% das

intenções de voto, contra 12,6% do candidato do
PSDB,

.

Geraldo Alckmin
São Paulo - A primeira

pesquisa eleitoral feita com a

lista oficial de candidatos,
homologada no TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), mostra que
o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva seria reeleito no primeiro
turno se as eleições fossem

hoje.A pesquisa CNT/Sensus,
divulgada ontem, apontou que
Lula (PT) teria 33,5% das

intenções de voto, contra

12,60/0 do candidato do PSDB,
Geraldo Alckmin. No
levantamento anterior, de

maio, Lula tinha 28,20/0 contra
8,1% de Alckmin.Estes dados se

referem à pesquisa espontânea,
em que os entrevistados

respondem em quem votariam

sem que o pesquisador ofereça
.-

uma lista de possíveis
candidatos. Na lista estimulada,
com os nomes dos candidatos

que disputarão as eleições
presidenciais de outubro, Lula
bateria os adversários com

55,1% dos votos válidos, o
,

suficiente para vencer as

eleições no primeiro turno.De
acordo com a pesquisa, Lula
teria 44,1% das intençõesde
voto, contra 27,2% do can

didato tucano, seguido da

\

candidatado PSOL, Heloísa
Helena, com 5,4%, e por
Cristovam Buarque, do PDT,
com 1,4%.

Nesse quadro, não é possível
fazer comparação com os dados
do levantamento anterior, pois
o instituto ainda contava com

pré-candidatos que 'não

oficializaram seus nomes no

TSE, como Roberto Freire

(PPS).Na lista estimulada da

pesquisa de maio, o presidente
Lula tinha 42,70/0 das intenções
de voto, contra 20,3% de
Alckmin, 80/0 de Heloísa
Helena e 0,5% de Cristovam.

SEGUNDO TURNO
No segundo turno, Lula

permaneceu estável em relação
à pesquisa de maio, com 48,6%
de intenções de voto. Alckmin,
por sua vez, passou de 31,3% em

maio para 35,8% em

julho.Apesar da vantagem de
•

Lula, considerada confortável

pelos pesquisadores, Alckmin
melhorou sua competitividade
de acordo com o levantamento.

Enquanto a rejeição e o índice
de fidelidade a Lula perma
neceram estáveis, Alckmin
melhorou seus índices. De maio

I

REAÇÃO
Os líderes do governo e da,

oposição na Câmara Federal
comemoraram os resultados da

,

pesquisa .. O líder do PFL, de-,
\ . .'

putado Rodrigo Maia (RJ),
,

comemorou o melhor desenp
penha de Alckmin na consulta.
,

"E natural essa polarização. A
-

partir de agora, nossa missão é

colocar o presidente Alckmin,
na melhor posição possível",
comentou. De acordo com Maia,
o objetivo é fazer Alckmin

chegar aos'350/0 das intenções de
voto e, mais importante do que

isso, fazer com que o índice do
, presidente Lula caia para 38%.
"Essa é função da oposição:
mostrar à sociedade os

problemas desse, governo".'
afirmou. Para ele, a partir de

agora, há uma tendência de",
-convergência entre os dois
candidatos. Para o líder do PT
na Câmara, deputado Henrique
.Fontana (RS), a pesquisa
divulgada mostra uma consoli-:

dação da campanha do

presidente Lula. "Acho que as,

pesquisas estão apontando para i s

algo positivo, que é a
\

consolidação do favoritismo

para vencer as eleições, talvez até
,

no primeiro turno", disse.
,

,

•

para julho, a rejeição ao candi
dato tucano caiu de 40,60/0 para
35,8% e o índice de desconhe
cimento, a Alckmin passou de
12,2%para 7,1%.

,
'

•

Heloísa ataca Lula e Alckmin no Mato Grosso
CUIABÁ -A senadora Heloísa

Helena, candidata presidencial do
Psol, acusou ontem os candidatos
do PT e do PSDB à Presidência
da República, respectivamente
Luiz Inácio Lula da Silva e

Geraldo Alckmin, de serem "os
dois lados damesma moeda suja"
e "osmoleques de recado do

capital financeiro".
A senadora estava na capital

do Mato Grosso com outros seis

integrantes da CPI Mista dos

Sanguessugas, mas fez declarações

de candidata à Presidência da

República. Os parlamentares da
CPI tomaram os depoimentos de
acusados de envolvimento na

chamada máfia das ambulâncias
- um esquema em que empre
sários, parlamentares, assessores

de congressistas e do Ministério
da Saúde promoviam venda

superfannada de ambulâncias a
, . . , .

varras mumcipios, com

conivência dos prefeitos, que

pagavam com recursos de
emendas parlamentares ao

Orçamento da União.
Uma jornalista perguntou a

I

senadora em qual candidato à
, .

presidência ela votaria no

segundo turno das próximas
eleições.

Heloísa Helena respondeu:
"Mulher de pouca fé! Quem disse

que eu não estarei no segundo
turno? Não me jogue uma praga
dessas!". Em seguida, disse que
espera conseguir vencer Lula e

Alckmin, aos quais chamou de
"dois gigantes".

.'
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Criminosos matam filho de agente penitenciário em SP
SÁO PAULO - Um rapaz de 23

anos, filho de um agente
penitenciário, foi morto a tiros

ontem, quando andava ao lado da
mulher na rua Alto do Bonfim,
na Vila Santa Catarina (zona sul
de São Paulo). O cunhado dele

também é agente penitenciário.
Desde 28 de junho, cinco agentes

. " . .

pemten-cianos e um carcereiro
,

forammortos. Outros dois agentes
,

sofreram tentativas de homicídio.
No último final de semana, dois
PMs -sendo um sargento da

,

l.

reserva- também foram mortos.

Outrosdois PMs foram alvo de
. tentativas, luas não se feriram.

Há suspeitas de que o rapaz
tenha sido confundido com o pai.,

.

O pai e o cunhado dele trabalham
em CDPs (Centros de Detenção
Provisória) da Grande São Paulo,
de acordo com informações
iniciais da Secretaria Estadual da

Segurança Pública. O crime

ocorreu às 6h30. O rapaz
caminhava ao lado da mulher, de
31 aros, quando dois homens

-,

desceram de um carro e atiraram

contra o casal. Eles fugiram em

seguida.Amulher não ficou ferida.
O rapaz chegou. a ser levado a un1

hospital, mas não resistiu e

morreu.Os crimes são atribuídos
ao PCC (Primeiro Comando da

Capital), a mesma 'organização
criminosa que promoveu a maior

série de ataques contra forças de

segurança paulistas da história e

uma onda de rebeliões que atingiu
82 unidades do Estado, em maio
último.

I, (
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trsnsporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

.(

c

r

L

e

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



QUARTA·FEIRA, 12 de julho de 2006 I 38CORREIO DO POVO
,

• BREVESALERTA MAxIMO: MUMBAI ASSUSTADA
,

EM ISRAEL

...Escândalo sexual,
O presidente de Israel,
Moshe Katsav, está ,

enfrentando denúncias de
assédio sexual, em um

escândalo que tirou das
manchetes dos jornais o

violento impasse com o

Hamas acerca do seqüestro
de um soldado israelense.As
denúncias contra o

presidente ainda não
evoluíram para uma

acusação formal ou mesmo
uma investigação policial,
mas estão arranhando a

imagem do político. "Quem
ele pensa que é? Clinton?",
perguntam colunistas de

jornal nesta semana.

De acordo com o P.S. Pasricha,
da polícia de Mumbai, as

explosões fazem parte de um

ataque coordenado.Segundo a

polícia, as bombas eram de alta

potência e foram deixadas na

seção de depósito de

equipamentos das estações.
As bombas explodiram a partir
das ISh (9h30 de Brasília),
horário de maior concentração
de passageiros. O primeiro
artefato explodiu na estação de
Khar e foi seguido por outros,
detonados em Borivali,
Jogeshwari, Bandra e Matunga.
Bandra .é um dos bairros mais

povoados deMumbai, abrigando
, principalmente a classe média
indiana.Segundo fontes do

,

.Ministério do Interior citadas
pela televisão local, não há
vínculos entre essas explosões e

as 'bombas detonadas na

Caxemira e em Srinagar.No
entanto, as explosões de Mumbai ,

podem estar relacionadas às

eleições que aconteceramontem

em POK, a zona controlada pelo
, ,

Paquistão na disputada Ca-
xemira, segr�ndo fontes locais.'

,

,

,

India, Manmohan Singh,
atribuiu as explosões a

a morte de pelo menos oito

pessoas em Srinagar, a capital de
verão da porção indiana da
Caxemira. A Caxemira foi

,

dividida entre a India e o

.,)Sete bombas foram detonadas em estações
ferroviárias e em trens em movimento

" .

"Pterroristas". ar sua vez, o

ministro de Interior Shivraj Patil '

disse a jornalistas que autoridades
locais dispunham de informações
de que algum ataque' ocorreria,

,

mas não sabiam onde nem

quando.As autoridades indianas
declararam estado de alerta em

Mumbai, centro financeiro da
,

India, e emNova Délhi, a capital
do país.Em meio a vagões
destruídos e vítimas

ensangüentadas, as equipes de

resgate tinham dificuldade para
de terminar com exatidão' o
número de vítimas, mas as morte
já ultrapassam a cem, afirmou A.
N. Roy, comandante da polícia.

Horas mais cedo, uma série de
explosões de granadas provocou

,

,

,

,

,

MUMBAIi1.NDIA - Pelo menos

160 pessoas morreram em sete
,

explosões que atingiram a rede
ferroviária de Mumbai no fim da
tarde de ontem pelo horário local,
destruindo vagões inteiros,
inroffilaram a polícia e a imprensa
indianas,

Emissoras locais de televisão
exibiam imagens de vítimas

deitadas nos trilhos e à beira das
ferrovias enquanto
sobreviventes eram levados para
as'estações mais próximas. Pelo
menos 439 pessoas ficarain
feridas.

De acordo com a agência de

,

Paquistão durante uma guerra,
travada poucos depois de os dois

países terem se tornado
independentes daGrã-Bretanha,
em 1947.Nova Délhi e Islamabad

\

guerrearam pela região também
,

em 1965.

notícias Press Trust of India, sete
explosões ao todo atingiram trens

da rede ferroviária de Bombaim
ulna das mais movimentadas do,

, mundo. Todas as explosões
tiveram como alvo os vagões de

primeira classe do trem,

prosseguiu a agência. P. S. Pasricha,
um oficial da polícia de Bombaim,
disse que as explosões fazem parte
de um ataque muito bem
coordenado. Entretanto, ainda
não se sabe quem estaria por trás

das explosões, todas provocadas
por bombas, segundo as

investigações iniciais.

O primeiro-ministro da

EM ISRAEL

...Denúncia
A primeira denúncia foi feita
no final da semana passada,
quando uma emissora de TV
noticiou que uma ex

funcionária de seu gabinete o

acusou de assédio sexual.
Segundo a emissora, ela teria
ameaçado revelar o número
de contas do presidente no

exterior, que supostamente
conteriam dinheiro
arrecadado ilegalmente. A ex·

,

funcionária teria exigido
dinheiro em troca de seu

'

silêncio, concluiu o noticiário.
A segunda denúncia
apareceu ontem, quando o

jornal Maariv revelou a

existência de uma outra
mulher que teria acusado o

presidente de assédio sexual.
O jornal não revelou o nome

da mulher. Katsav que está
no cargo desde 2000, nega
qualquer tipo de má conduta.

,

,

, ATAQUE TERRORISTA
O ministro do Interior

indiano, Kaushik Patel, afirmou
que as explosões na linha
ferroviária de Mumbai

,

(Bombaim), capital financeira do
país, foram "um ataque terrorista

planejado". A afirmação foi feita
em declarações à televisão local.

,

,
,

,

•

Rebeldes mostram vídeo com

soldados dos EUA mutilados
Violência deixa pelo menos 60 mortos no Iraque

,

BAGDÁ/IRAQuE- Pelo
menos 60 pessoas morreram

,
ontem no Iraque em aten

tados, tiroteios e embos
cadas, a grande maioria em

Bagdá, onde a violência
sectária não dá sinais de
esmorecer. Nos últimos três

dias, mais de cem pessoas
foram mortas somente na

capital, sem que o novo

governo, liderado pelo
primeiro-ministro Nuri al

Maliki, consiga pôr em

prática um plano para coibir
a ação de milícias sunitas e

grupos insurgentes.
I Durante um debate no

Parlamento, o deputado Ali
al-Adib, integrante do
Partido Dawa (o mesmo do

primeiro-ministro) ,

advertiu que o país está

"caminhando rapida-mente

para uma guerra civi l'l., Os
deputados convocaram os

ministros da Defesa e do

Maliki apresentou há
duas semanas um, plano de
anistia para os grupos
armados que combatem o

governo e as {orças de

,

lRAQuE- Um grupo radical

iraqui�no divulgou ontem um

vídeo com imagens dos corpos
mutilados de dois supostos
soldados americanos, que a

organização afirma ter

• seqüestrado em junho no sul do

Iraque.A rede de TV árabe AI

]azira informou que a gravação foi
divulgada em um site na internet

pelo Conselho dos Mujahidin
(Combatentes Islâmicos),
organização integrada por oito

grupos radicais islâmicos ativos

no Iraque, inclusive o braço
iraquiano da rede terrorista AI

Qaeda. A rede não reproduziu a

fita de vídeo "devido à crueldade
das imagens", mas afirmou que o

grupo garante ter seqüestrado e

assassinado os dois militares para
"vingar a violação e morte de
uma jovem iraquiana por um,

soldado da sua brigada".

O Conselho se refere, apa

rentemente, aos dois soldados
americanos seqüestrados em 16
de junho, após um ataque de

insurgentes emYusufiya, cerca de
30 quilômetros ao sul de Bagdá.
Os seus corpos foram achados

•

vários dias depois, na mesma

localidade. Um terceiro militar
americano morreu no ataque.
Segundo o Exército dos EUA no ,

Iraque, cinco soldados ame

ricanos foram acusados, recen
temente, de violar e assassinar em
março passado uma jovem
iraquiana, além de matar outros
três membros de sua família, na
localidade de Mahmudiya.

Yusufiya e Mahmudiya estão

no chamado "Triângulo da

Morte", onde são freqüentes os

ataques contra as tropas ame

ricanas e as forças de segurança

,

Interior para discutir a crise na

quinta-feira no Parlamento.
Os ataque mais graves de ocupação americanas e está

•

hoje ocorreram perto da Zona negociando a proposta com

Verde, a área: central de Bagdá várias organizações dis-
•

superprotegida pelas tropas postas a depor as armas.
No entanto, o mais

preocupante agora segundo
The New York Times, é que
a grande maioria dos

ataques são de natureza

sectária, ou seja, são obra de

esquadrões da morte 'e
milícias sunitas e xiitás.' ,

Maliki distribuiu poli
ciais e tropas em pontos
estratégicos de Bagdá e

criou vários postos de con

trole em ruas estratégicas,
mas a violência continua

aumentando.

.. .. ;'

iraquianas e amencanas, Ja que

abriga as embaixadas, os

edifícios governamentais e o

QG das forças dos EUA.
Dois atacantes suicidas,

,

usando

,

NA COREIA DO SUL

...Críticas
O presidente da Coréia do
Sul, Roh Moo-hyun, criticou
ontem as recentes atitudes
dos governo� do Japão e da
Coréia do Norte.De acordo
com ele, os testes norte
coreanos de mísseis e a

ameaça japonesa de um

ataque preventivo contra
bases de lançamento
complicam os esforços de ,

busca por uma solução
pacífica para a crise com

Pyongyang e colocam em

risco a estabilidade
regional."A Coréia do Sul
tenta persistentemente
eliminar o uso de força de
qualquer tipo na Península
Coreana", declarou Roh
durante jantar com
parlamentares sul
coreanos.Ele disse acreditar

,

que a retórica japonesa pode'
provocar instabilidade em

uma das regiões mais tensas
, do planeta.

, -

cmturoes com
•

bombas, se explodiram diante
'

da principal entrada para a

Zona Verde, num local repleto
de restaurantes populares.
Mor-reram 15 civis e um

policial. Os dois atacaram ao

mesmo tempo em que, uma,
bomba deixada no local

explodiu.
�

• •

iraqutanas.

\

•

, ,

Eslovênia fará parte da zona do euro a partir de janeiro de 2007
� Eslovênia, Os ministros das de 1 ° de janeiro de 2007.

. Luxemburgo e' Portugal. órgão executivo da UE) estima
Finanças dos países da União A Eslovênia é o primeiro dos A aceitação da Eslovênia, no que a inflação na Lituânia ficará
Européia (UE) que fazem parte 10 países que passaram a fazer entanto, recebeu críticas por em 3,5% no fim deste ano.'

.da. zona do euro aceitaram parte da UE em Z004 a entrar parte o governo da Lituânia, que muito acima da taxa tida como

ontem a entrada da Eslovênia também para o/grupo dos que, também pleiteava a adesão à referencial pelo bloco europeu.
no grupo. O' país passará a utilizam o e�ro -que inclui zona do euro a partir de janeiro, O governo lituano, por sua vez,
utilizar a' moeda cornurn Alemanha, Austria, Bélgica, de_I007 "0 país terá de reduzir se defende argumentando que
européia, em substituição à sua Espanha, Finlândia, França, sua inflação antes de integrar o o núcleo da inflação (que exclui
própria moeda, o tolar, a partir Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, grupo. A Comissão Européia (o os preços de energia e

alimentos) ficará bem abaixo
disso.

A UE é formada, além dos

países da zona do euro e da
•

Eslovênia, por Dinamarca,
ReinoUnido, República Tcheca,
Suécia, Polônia, Eslováquia,
Hungria, Estônia, Lituânia,
Letônia, Malta e Chipre .

•

"

COMUNICADOCOMUNICADO
,

,

COMUNICADOIngo Kopsch, comunica que requereu à Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente - FUJAMA '

Licenciamento Ambiental, para a atividade de
Supressão da Vegetação numa área de 30,000m3 zona
rural com localização naRua: EstradaRibeirão Grande

do Norte s/no Jaraguá do Sul/SC.

RhonaHillbrecht Baeumle, comunica que requereu à
•

Fundação doMeio Ambiente - FATMA Licenciamento

Ambiental, para a atividade de Corte de Toras para
construção da casa com localização na Rua: Estrada

•

Fundos Rio Natal s/n° São Bento. do Sul/SC.

-
'

LEONARDO JOAO STEIN, comunica o extravio
, '

das folhas de cheque n° 1113,1114,1115,1116,1119
e 1120 banco Bradesco ag 2727-8 conta 0002096-6.

•

I ,

•

•

•

,
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!� MOTOGIRO: COMÉRCIO E HOTÉIS DEIXAM DE GANHAR R$ 600 MIL

DIVULGAÇÃO
realização do Encontro a
Motociclistas. Além disso ,

divulgação é difícil porque
maioria dos p ar ti cipanj,
vein de outros e s tad,
brasileiros e de paíst
vizinhos como a, Argentin
fato que pode gerar impas
também entre os próprj

/

motoqueiros. E qu
possivelmente muitos del
venharn ao município se

saber do cancelamento.

KELLY ERDMANN
,

.... Presidente do Motogiro alega que Prefeitura
e COL ignoraram os benefícios trazidos

teve como motivador
, /

principal, a "total falta de
interesse da administração
mun ic ipa l". Os problemas
começaram em maio quando
a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) ericarnirihou
um ofício se posicionando de
maneira contrária à realização
dos shows de manobras na

JARAGUÁ DO SUL - A 15°

edição do .Enc onrr o
Brasileiro de Motociclistas de

[araguá do Sul, marcada para
os dias 8, 9 e 10 de setembro,
não vai mais acontecer. O

evento, que deveria reunir

mais de 25 mil pessoas, foi
cancelado porque a

Prefeitura e se negou a ceder'
um local apropriado ao clube

organizador.
Segundo informações do

presidente do Motogiro,
Célio Alber to Eis nhu t, a

decisão de interromper os

preparatives para o encontro

,'I;.•

RECOMEÇO
Para quem esperava pel

encontro, Célio Albert
Eisenhut diz que esu

problemas não vão impedir'
realização da 15° ediçãon
pr

ó

x imo ano. A co missí

organizadora já requereu
,

'

Praça Angelo Piazera,
Pavilhão de Eventos e até

não/inaugurada Are

J aragua para os dias 7, 8 e 9
setembro de 2007 e preme
não ace i tar re s posta
negativas "em cima da 110ra
final iz a o pr e s id e n te d

Motogiro. O Enconn
Brasileiro de Motociclista
reuniu etn 2004 mais de 1
mil pessoas..

,

Praça Angelo Piazera, no

Centro. Caso o Motogiro
continuasse com a idéia, os

comerciantes fechari'am as

portas das lojas em sinal de

protesto. Para Eisenhut, era

dever da Prefeitura se opor a
Evento reúne motoqueiros de todo país que tomam conta das ruas da cidade e mudam a paisagem

manobras e motociclistas
concentrados na Praça
,

Angelo Piazera.

A reportagem de O
Correio do Povo tentou falar
C0111 os responsaveis pela
Fundação Cultural de [araguá,
porém, os coordenadores do
setor de eventos não foram
encontrados, De acordo com

o presidente da CDL,
Waldemar Schroe d e r, os

associados não querem mais

o encontro nas r u as do
Centro. Eles al e g am' ser

"ínconveniente" ter shows de

isto, fato que não ocorreu.

Al é

m disso, a própria
adtninistração pública
também ajudou de maneira

,

direta no c a nc e l ame n t o .

Conforme o presidente da

entidade, o setor de eventos

programou um baile para
aquele final de semana 110

pavilhão "A" do Parque
Municipal e supostamente
não permitiu a mudança da
data agendada.

PREJUÍZOS
,A estimativa dos

organizadores do evento é

que rede hoteleira,
lancho n e te s , postos de
cornbusttveis e o comércio
em geral de J aragua do Sul

perca pelo me110S R$ 600 mil
de arrecadação com a não

,
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